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لمحتال!فىيلآح

!محدان6انمآويحاليمحلمةاعجب،ألمهدأويور،ولمتمحكمة،نمملننىجمهلىمحمدالسيدثمهمحألمحي

ي!عغبب!ا،لهى(لهبد!وى،تجريمهنمدىأنتبؤفعهم!لأنا!ثيةن!عنماراى،لممهم5صدس!زحاأ(5!دأبا)معجله

هليوصدفووو،وصاليسمعيدهاهر"لسيدمعل!؟ىا!هر،روف!و.ثصالدءبعصلهتشهعيركا!تواكها

.عهعيهأد!ثونيع!.كبجرمايعتيرلحربرهامبملاشترهكرولوه(؟"دخالدهألعرادبهاليجمهورية))محدوهبافهاالمجلة

سن!أما.وهعدأمه!شهم2ادينبفيمجرمونألعرأكيينالاحرارلما!دياءجميعأن،ا!موأخر،يعميوهدأ

:اشموارعفي((سحللا))أو،الموتخى

أ؟عرا!.ادباءمنأضريينمئتينفيالتزييفمح!مةتعرفرأيأنيعميماوانمأ،معرفتهيهم!اماهد!ولشى

تئننرمحادصانداومدأ!تببعص"الاداب)!،فتوأديأدعربببهبالثومببةتنظاهركالتأنتهازية4مننديدةكئة

او!عنأدالمةهذهكن!مفتءأهدأفهاعنالتووةالعرأفيةألحرفتادأحتى،حسمهليهسنبد!معهـلمجلة

..والسبابالشننملاق!طابهاوتكيلالعربيةالقوميةتهاجمورأحت،حمرإلاأنحقيقي

فافصط،الت!ضليلوتيا2جردهالم،العربببةالقوميةباهدا!وصدقاحقألومن!افتأخرىوالسثة

صالوها!!نحستلاقلامهاأنضي!المرلمةتهاجموراحت،أهدأفهـاعلى

؟"اـلادابإ!تحريرفيشاركتاالهنصشالفثتين!هاتعينال!نهريجمكةرأيما

!،لهانفول!عهمننرواالتيالرساليةخانوأقافرادهمادة،أ!ري4لبغاءبربرر،بالمخواملتهـم!مالاانما

ا!كلمة!ا!فكر.وت!دئ!يرإفظ!م)ن!لي!

ء-صد!؟وا!ط!لف،همفحا!اأعماقمنت!!ع!الت،بلىالعواويةالح!رير"تثا!ضلمفان!ا((أ!داب!إ)اما

ل!لمال!/!ود!ح!!!ء،لمايؤ"مونالدينفادتلأ،فهاجه!واره!(!ي.أللبنالييةالثووةفتمقصقت!امعبثورفها!اصا

تى!يرويدواال!يمك!!ألاحوارالحق!بمببقالمفكرير-ئالعرأفيينياى2قنوونحن.له!(!المىرصللنطم!!كلصر

الملا!،بمغادو!له!ميمم!محلا،جهةمن،لان!مالؤمنمنفترةالصمتا!تزامالىيرضطرورقيدوان!م،الأ،حيرأدط

الع!يزال!رأفطماساةيعالونأعماقهمأءماقفي.ولكفهـم.وألاووانةواننعذ/جبالق!نلاخرىجه!ةمنووحممممون

الأحمر.النةميوعيالارها!شبحالبومعليهيثيمالذي

أ!قنلبنشبظلود!كما،الحرفوقيمةتنوهـانكلمةعاىالحفاظفي.امال!امحظسببظونالمفكريئهؤلاءا!

.العوأقفيالنائولام!هـالعرطالح!بصتببن

صام!يقا!،الم!دأويةافنؤيب!هحكمة(،،يممارفينطهـهـليقأمجم!اممشرهـيرقأ!ماؤو؟سورواء،ج!بم!افالى!ؤ،ء

العورصا.الوطنا!ؤاءسائرلمحياخوأنهـ!فحياتالصهمج!بعا،4المفلةوافدوالمىإرصودةأالابروابخاق!مو!قا

الخريف!لمع!لاح5لهداألا،المطاؤطخرا،فيالنصريكونولن،الحق!بقىالفهـولمهل!!يحماونانهم

((.الا!ا!))
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سنواتالى،المتمردالقوميالادبنغتقدكااننااسطرقبلقلتالنصعزةالدثنوربقلم

الهبةيخططون(دذينالادباءعددقديلانجدكنا،بالاحرىاو،خدتاقنائرالععد

السعالر.المجتمعوعيفيالانطلاقطر!قويرسمون،القوميةلهيا"الاداب"منالمفنازالعددلكانالقبانينرارواحةلولا

اخذنااذااما،محسبوشعورقصةالادبانعلىتواضعنااذاهذاولا،الثائرسنلادبالعديثمعالثائرالادبفيهيواكب..دهبفي

فالامر،الخلاق؟لحرالفرحصادبانهوعرةناه،للادبالشموليبالمعئى!مةنقتحصحتى،اضلاعهيتحسسوهو،ناركومةيجوئرالقاريءيكاد

تتبدلى.الر؟يةوزاوية،تمامايختلفالقاريءهذاانواحسب،والمروءاتالتضحياتفيهاتلظى،اخرىنار

اجو(ءناحركتالتيالانتفاضاتانفيالشكاقلنشكلانحنلم)قديسة(مكانظر،...وضاماجمراكانتكلهاالمغارةانلويودكان

والافتصارات،اننبلدالسكوقعنبهاخرجناالتيوالوثبات،الراكدةثورةالثورجميالادبمناعتبرنااذاالا،النطولبمالجحيمذلكفينزار

؟لمفكرين.عنعمنى!اكانت،هامناتوجتالتيخطياتعلىتجردت..فطبية)فديسة(علىالمكتملالفحللدىالجنس

العافيةأسبيللهووصف،عللهعنكش!من،الدنفمجتمعنا،الزاهيسررهاعلىاسترختثم،الياسصيقبابعنوحسرتمنه

ووصللملمهالذكبممن،الزمانعبرالمتضخم،المشزرالعربوتراثشنرايك..لوكيبلفادةتنلى

الناشئين؟عقولالىونقلهخيوطهمنليبدلاذلكوقبل..بالتدخينالمولعة(البتول)الىعودةولبم

علىالاصبعووضع،الماضيةبمأثراتهاعرفالذيمنالعربيةوالوحدةالفاعصالادب،ولدقدالعرجميزادنافيالقو!يالادببأنانطكيد

وتكافلها؟تكاملهاوبعثامجادهابنبشيواهاب،الحاضرانفصاصا!سي.المقدمةفيالزحفويسيهـس(لنصرراياتمعيخفقالذيم!المتحرك

السار!؟الا!تعمارمنلملانعتاقالجماصيالوج!ان!ميرةعجنومن.ميلادثهادةهواثامنعامهامستهلفي)الاداب(وعدد

وغرالمدرسيةالكتبومؤلفوالجيلاسالذةبهاضطلعذلككليخلقوالمولكنهم،الماضيالقرننصففيثوارأدباءحقالناكان

و!لموالادابو*خلاقيوالفلسفةوالجغرافياالتاريخفيالربا!فر،بعد،وهم،المميزبطابعهمعصرص!ادابيطبعواولم،مدرسة

الاو-بالمفهوم(دباءكلهموهؤلاء..؟لابخنماعبموالاصلاحالابخماعليالييعيثونىنواالذينواوردبينالادباءبجيثبىقيسوااذافنليل

.لملاب!رتر،ثلام(غوته)معوببون(لامارتيناببحرةويتغنون(موسه)

للثوراتالتمهيدفيالادبفعلعلىمنمورالدكتورصديقناالستدلىنتيبمنما...البانونمصنالمهاوعيونوالنهرالزهرفيينظموناو

هذينوميزة.فيغارووزواجاشبيليةحلافىة(بومارشيه)بروايتبماغلالفيترسفالعربوامة،المستعصينبنيرانتطوىالعربمدن

قبيللمحرانسافيوالحكومةالمجتمعوضعاانهماالمهـخلدينالاهـش.الدخلاء

الكواكبطاديبناانواظن.مباث!رغيرباسلوب؟لهزءموضعالثورةالجديدالعرجمط(لالبمحصولفيالغلبةانتونالذيا!ومبمالادب

نفوسيفيفعلااقليكنلم،الماضبمالشهرفيذكراءمجدناالذكيا.الانلهاسنعرضالى)؟لاداب(ع!ددابوابفييتمثل

التزمانهدءم،(الاستبدادطبائع)و(القرى؟م)بكتابيهمعاصرينوالفكرالثورة

كتب.فيماالصارمالجداسلوبالرئيسيةالسمةستون(الثورية)انسهيل(لمدكتوريعتق!

اا!لهكالتالعربيالوطنهواليهاخلصاناريدوالذبم!انتاجناسمةهي"الثورية"باناطمئنهوانا،الحديثالادببملانتاجنا

وشقتتفكيرهمبنمةونسجتابنائهوعيايقظت،مخلصةفكريةقيادة..بالقوةلابالفعل،الحديتالادببم

الحاضر0التمخضالىالموصلةالاقنيةلهمثمبهاويتماثر،يسبقهاولاالاحدانثيتبعيز،للاالادببمانوالقول

عئدءوقفالذيللقطبمعاكسيقطبفياتمركزالآكيدهذافيوانيسهيلالدكتوروليذكر..الافتناتبعضفيهلعل،سميرهافيشثر

:(العربيوالمجتمعالمثقفون)مقالهفيكتبحينبدررعليالالستاذينهضانقبلالعراقفيتموز،1ثورةعنبالذ؟ت)الاداب(فينشرما

وتاريخهالشعبروح.نففمعنبعيدةكانتفقديةالفيالقيادةاما)"الاداب"مجلةوفي-اليومينشرماكلوليذكر!العراقيجيشبها

."الاجنبيةالثقافاتمبادكيءمن(لكثرنهلتلانها،القوميةوثقافنهالمجيدويمهدونالعروبةادباءلهايعبيءالتي،الآتيةالعرالىثورةعن-ايضا

السياس!يةالقيارة"انيقررحيئبدورالاستاذيخالفمنوليس.3العزاولجمونالدروب

بدأتالتيالثوريةبالانتفاضةالشعورعنبعيدةكانتالعربيللمجتمعالاستشهاد،الادابمنالععدهذافي،مندورالدكتورتولىوقد

الىبالنسيةصحيحايزاللاالنقدهذاولعل."العربيةالامة.نعيشهاوشدوا،الاحرارالضباطاعينومتحوا،مصرثورةاستثاروامنببعض

بةاليومالقائمةالعربحكوماتاكمرعبدملكالاستاذةاخرىبامثلةوجاءت،البنادقأزنادعلىاناملهم

مادةمنالكثيرتملكت؟لتي(لبلبلةعلىالتأكيدفيايضامعهونحن.((لمعاصر؟لابفيالتوربمرالشعر)مقالهافيالعزيز
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المسير.ذلكتضييريحاولممااكثرالتارىلمسيريستسلملاهوبلمتاهاتفيماحينابعضهمضلدتالىوالحيرة،العربيالفكر

واحدآنفيوصرورةديمومةالحياةانيمتقدوالاصلرحيكالثوريوهونرجوالنيبالقدرتنملقدالامر؟نالايماننستطعولا.مدودة

وفي.اعادةلااتمامهوواقر-،ت!ارلاإستمرارهيوالحضار..ألاتحتى

جديد.مثالعلىالاشلبناءبالماضيالبدءمنبدلا*حوالجميعلهاكان،واتجاهاتمناحيهاجملةفي،الفكديةالقياقهتلكولكق

اهدافيتصوروهو،الحافرمنخيرالمستقبلبانالتقهـصييشكولاتصتاتيالثولىيةالانتفافمةحدثتكيفوالا.مفيدعملالئتيجةفي

الاتسلاماليهتنسبانيصحفلافاعلمتفا"للانه.بهويثقذلكالمستقبلأةالانتفافةفيللتفكيسابقةكانتالانتفاضةهلأ"لمقالكاتبعنها

اطارهاالىاعدناهااذا.شضالىالفرودفا!وهكذا.شيءاجموفي.!سراعرعليهاولهفالحكم،الاجنبيةاشقافاتمنالنهلواما

فقط،الروحيةفيمهفيالماضييلتزمانوالرجعيالمحافظ.الحقيقيمجالاتفيالممففةالعرييةالمولبئالموازنةالىمدكوبدورالاشادان

نفريقدونألجديدمنللمفيدالن!نتفنحفييلتقيانوالثوريوالتقسيخطواتسارتاتي*ثسقيقايهاوييالسياسيوالوعيالاجتماعيالتطور

،التطورثستوريراعىان-شئرقدالتقصي.والممنوبممالماديبينالموازنةهذءبمدلعله.السويوالحكمالاجتماعيالعملنحوارحب

،التطوردسشوريراعىانيوثرقدالزمنتسريعيريدوالثوربموالدافعالوفودكاناالاجنييةالثقافاتمنوالعلالنهليانممنايجزم

باقتناساوالمافيصفاءالىبالرجىاماالحفراعلاح-الاقل،افنكلسةا.لعقولالثقافاتتلكفظفت.الجديداد!بيالمنطلقلي

ومصلحونسليونمصلحسنتاريخناوفي..الجديدمنالصالحبتاثهـالمقارنةالعربيالت!وضعليوحفزت،المغمضةالاعينوفتحت

.فقممينمندبا!لد.جميعهاالاممتجاربمنوالافادةوالتطعيموالاقتباس

المواقففيتبايناالمن!بيةالاصنافهذهجميعبئانشكولاالتوريةالانتفاضة"اتبدورالاستاذيجدالحقيقةطلبفيالغوص

تنتظمعنممايشتدالمواقفهذهفيالتصلبولكن،والعقليةالنفسيةنودوهالذينمواقفايضاصنعتها"العربيةالامةتعيشهابدإتالي

كلوقبلاولاالسياسبمالحكمظيتهاحزبمظعصبياتفيالمفاهيم.الاجنيةالتقافةبسلاحالراسخةالحصون

..شىءالثورة1معنى

عرحلةفي-أ!زبيةانواحعنالمتنامية؟لعربيةالقوميةنزهتاواذاياتي،والمحافظينالتق!مميينبن،والرجعية(لثوربةبنوالصراء

.عسرااقليصبحالمواقفبينالتقريبفان-الافلعلىالبنلاامالالبفيسواء،الممتاز"الاداب"عددمنالمواضععثراتديذكره

.الاشمجامهذأحققتقداكتحدةالعرييةوالجمهورية.ال!ياسةفي

الىينتهي(المجهرتحتالثورة)مقالفيميسراورخانوالاستاذمنبحثهفيعندالدائمعيهاللهالدكودالاخمعالطرونبمضفلنر

مسا-ستهنستطيعلاانكلها(لخشيةواخش(العربيةالقوميةثورية)

00.فكرةمناثرفي

فالفكرة:تعاريفبضعةبحثهي!يبننهبداللهالدكتوريقدم

الانسانيةالطبيعةبانالاعتقادهيوالرجعية،مقلوبةئوديةميالمحافظه

والتقسهة،المخدددةالاشياءرجلهووارجي،متغيرةغيروأحت

-ى.!تلرمنافنحررهووالتقدمي،هدفلونالتاريخلمجرىكأعلاستسلاممي

والاصلاحيالمستقنل..ادبالنسنةمطلقةبلااثريةوالمؤمنتننتي!

.التطور!!قعنعنمستقبلالىالهعوثودهـعا

بضرورةصومنانساناكلهاالدنيافيان،عنداللهاخييا،اظنلا

صالذبهمدعاتههل؟الظهورالىهتلرعادهلفيعرافةالرصناثدسل..كملاالماضيالىالعورةيامكاناو

؟اليهودعلىالعالمفيالجديدةاللاساميةالحملةيشنونوسائلالىدقتال1فيالعربيعودانبمكنتهاوامنيالهفيعلالرجببة

فييرغبونبالذاتالرجعيونهل؟واسالي!بهم"لمسلميئمنالصعابة

اض!اءطريقةعنلكيكشف"؟حبمهتلر"اكىاالمعاملاش!ءعقيدتهميجرحوهل،انزابومنانلالخيامسكي

بايدولتجابرلينسقوطبعدالمانيامسرحعنالنازيةزعيمأالاقمعونيعرفهلممما،اكللاتواخنر(عاسنوافمة

.،!أهسنةالحلفاء-منهمكرهعلىبالرجعيينعرفوامنالاصحعلياو-والرجعيون

الجوامربينيزقونبل،متغيرةغيرواحدةانسانيةبطبيعةس!منونلا

اسرار.قالانحشمانشرفاطر"؟حبمهتلر"الالهممطلبولا.النفىصورفيخىالزانلةو*مراضالثانجة

أ.دانية.ا!عاقيارحربازلميةمحئأصيعتقدونهاخلقيةواتجاهاتدوجةمثلجملةعلىالفغاو

والامثةوالمملوالاستقامةكالشجاعة،الحضاراتوفيالنفوسفي

التحديديتقبلونوهم.معينةدينيةبشعائروالتمسكواحدالهوعبالة

بريروت،"امشوفدار"اص!لرته.التخوممذهضمن

ولذا،المتطرفةالحدودرأىقدعبداللهالاخانظنيعلىويظب

،..البشرمنعروفةئثرة!ايضاينطنقلاللتقمىشريفهفان

و!واضحوهدلىمعينةخطةلونالتاريخبرىيستسلملاالتقمعيان
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(..النتركي(لذهنسيكولوجيا)!كا؟لمشكلةوجوهالمقالكاتبنظرفيهيذلكفيودشى.ألانسانيألتطورفيالمرأحلمجالاستهيالخثورة؟ن

عل!ىالاسلامقاملوةادتاليةبالحقيقةموفنبدلاالكاتب،دوا!ستفملردةكانتاسباليافي(فرأنكو)ثورةولكن.عامبشكلثحمكمن

محمد7دعوةإلاولونالمسلمونفهـمولو،مهدهفيدقبرالعدلرفضفاررنجنأفي(دثوراتوأكنته؟كذم!اليس!..المراحلتعجالىاسمحلى

بحضارةونهضواوالفرسالنيزنطيينمخالبوالمااستسلامدعوةانهاءلىالدققمغزى.نحمللا-ت!رالفندعوهاالتىنلك-الوسي!العربي

وتمتلهابهاالاعتزاز،علينايجببل،لنا*جقواجتماعيةوقكريقىماديةالصعبلمنقانهوهكذا.مشخصأنسانيهدفنحوالمنهمرالحياتي

جديد.بمسغور!هـمهـاوالمكانالزمانعن؟لمجردبممء-!ادثورةبنيةهـنءكشفانالمجهرعلى

الطلر!نكث!مص....والانسأن

؟!ديبةأثبتت(ادحضاريوافولمحفأدثورياد.كا)مقالهافيالفكر)علىمحمدالدينمحييلاستاذ1(ثورة)الىالانولننتقل

بداع،والمألاصالةبينالطبيعبمالت!زمالج!يوسيارخضراءءتلمىأدفاضلهايمانهعمقعلىبرهنقدسهيلالدكنورانوالحتى...(المعاصرالعربي

ادنتاجعلى!لحكمتصلحفنيةمعارومحنادبحتجعدعناحملتوبددكد!ستادحارباخلاصأقولاناريد.لمقال1هدأنترحينالفكربحرية

التيالحصسوادقصص.ا!حير)1!داب(عددديالمعروض"سالصصءعليهيطلقانرمكنشاملمحامشيءبوجوداعتقدلااننيالدء!محيي

كانبكلرآها،القوميةتنا3معرمننابضةصعحاتترسملى!ستعرضاقفانايضاحارب،خلاصواود،(الشرقياذهناسي*ولوجي!ا)مدلول

كمهاهي.يناسبهاالذكبم(دفنياللونلهاوتخير،الحاصةتر!تهمناكثركبتوؤد..والشرقالشرفييسمونه!،مانعجامعتعرلفعلى

ع!ىةمنفصولانها.لبيلعرضاجلمننفوسنأاثارةالىنهدى(لجغرافيينعرففيخطلق9،رباوطلقلشرقوجودلاانهمرةمن

بأجواءألارتباطصحيحةكدهاوهيم.اهواحناتعمرانتيمادقتالا!صواء.على"ماعالاجوعلماءوالمؤرخبن

اصطناعقلا،كياننابهايتحسسادتيوبالمشك!تنعيشهاادتيالساخنةاوضحانالمدينمحييالسيدليريسمح،المبدئيةالملاحظةهذهبعد

فيوتتجارى؟لاصالةفيجميعهاتتماثل..امحامو!لقلولازي!ولاولمحموحدهالواقعنئقدنصدىانهفياشكفلا،ءأ!شيبعض-اراءه

.الابداعاتهاءلىاقوالهتفهمتأذاو(همغيرولعلي.ءبا!اد!المساسيقصد

ضخمة،بسيطةالعجيليالسلامعبدللدكتور(الخائن)دصةحقيقتهاعلىالاسلاميةالدعوةتع!لممعينةعربيةلجماءاتوصف

الىتستمع-المرةهذهخرساء-(مهداوية)محكمة:بساطتهافي.الدينبذلكالجهلتراكممص!ررهاالدينعنانحرافاتالىفانساقت

للحزبلاأي-لملشعبخيانته،بال!خيانةيعترفشابضابط،؟للهكتبهبماوالتسليمالرضى،بامظلمالقبول،المذلةنفسية

008-ائشيوعي..ال!قاتوجودعلىصوكدالدينلانالعرالهرفض،الامراوني(طاعة

خطيبةالضابطلذدككان:طبيعيةمناكثرالقصةفيوادعقدة

العاطفة.جواذبوعصىالضميرلدعوةفاستجاب..اياه؟لحزبمنأ.

القصةتسيروانما،(كورنيلية)فخامةمنمسمحةدلككلفيوليساأ

وحماسةلوعةعلىانفاسهالقارىءويحبس.الحياةتسيركماتماماأحدلثماصدر

والامزجةالمشاهدنصويرفيمتمكنفنكلههذاو؟لى.انسانيةا"

والسحل،بزتهتحتوالعسكري،اغرائهاساعاتفيالمرأة:والحركاتا

..الحكمرجالومناورات؟لشعوبية؟لسراديبودسائسوالذبحأ!!.ل

..
واحدهلحظةاليكيخيلولا،الفجةبالموعطةتحسلاانكوالبراعة75.1!ر!!سولاة!اريخ

الاف!د!معلىتقبولاالجماهو.؟دعربيةانسينمائيوشبابلاسيةيرضعكو؟كأأ..8الدباعلابرنا!ورلوباروارممنمارق

حذلا.الحماهبرلشحذ!لانهافيعيمموانا،القصةهذهفليحرروا.الحادةأ.!.!يراينرحلة
..ء......0

اخر:نحوعلىصفدفيمطاعالاسض،ذاتضايمقصهاالعراقومأساةا.5!ا!ئساءد!وان

دلالا!رموؤ..وعاكفالقادرومحبدوفيصلوحسيئومجيدسلىار!وطةالنرحلة

للفداءتوثبهفي،الصاعدالعربيالجيلمننماذج،الجامعيشبابنامن0001.

حملب!مالجهلهذاابناء.العربيالمنطدقمعركة،دلمعركةواصلائها-..(!لىيرسىحمد!يندلوان

سمعت.(لقت،لساحاتمنمقربةءلىوولدوا،محمومجوفيامهاتهما.!.نعيميخائل!هـروب

ا

يحتلونوهمالمستعوينرصاص،-!را!رصاعىسمعتمااولآذانهم41..المرويةالقومية

اذانهـعيخرقالازيزواستمر.الاولىالعالميةالحرتلعدالطيمة(رضنا1.

..ا

اهـقادروعبدوفيصلوحسينومجيدسلمى.اليومالى،!مكلا

فيواعصعابالهمعاتنموهر؟ضلى،ة"لاخرمعةلوف!لعامنةالاوفيولمدك!سةوعت!رلهإهـتئيةأصادودإر-ليرول!دار:الناثئمر

.-.

.وسجوندصاصأ

-68؟لصفحةعلى..؟لتتمة..--ث-صىصى-صىصى------عسىصيإ- جذول!اكتملتومديستلمهم.مطاعالاستاذيسعبلهمالجام!"ومن
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!هوك!03!!ه!هع!!هه5!ه!ىص

ثمنااغلىتضحيتهتكونان؟لدهماء،وينمغيمنالاحتماعةلالمسؤولبةأالادإثمنالمأصىالعددصأث

الع!المعكرا!الىميهديها،الواعيلععلها؟لحكمسرل!والما.!ثطوى

بهاويحرك-يقولهاانويجب-يقولهااتيالملزمةالكلمةفيانها...--أكأاةالصفيعلىالمنشورتتمة-

المقاتلة.السواعد؟لوف
!55

حى5555حى55،

المطوبلبالسجناووتدعلىبالموت،نتهيقداتزامالهـلمةن1

يبقى،والعالمو؟لكاتبالغنانيبقىذلكومع،احتمالاهونعلى.مسؤوليتهمنفوسهمفيونبلورت

الاكتفاءواثرةالالوفبحياةالتضحيةفرورةبينممزقينهؤلاءجمعجبلةتعذيبعلىذفىحتجاجزملانهممنالتواقيعيجمعونو!ميصفهم

شريفطارقالاستاذالحرجهذامنشيءالىاشاروقد..بالكلمةسجونهويسكنونالسعيدنورييحادبونوهميصذهم.حيردابو

.(التضحيةازاءمواقف)مقالهفي.ويصفهمالجديدةالالهةيعبدونوهم(لطوفانبعديصفهـمثم..الكثيرة

الادباء،حقمنهل:اخرصعيدعلىن!حانيمكنالمشكلةانعلى.بةالالهةاولئكافراستهرسهمفرائساصبحواوقداخير؟

يجنيالا؟المباثرالسياسيالعملفيينخرطواان،عامةو(لمفكرينعلىالمرتاضةالواقعيةعنمطاعالاستاذيخرجلاذلككلوفي

؟،ـهذايذكرشيئاالسياسةتستفيدلاحيثمنوالفر؟لادبعلىذلك.التحليليةالنطرة

و*ـوغووشاتوبر؟نشينيهاندرهوتجررة.الناسمنالكثرلنرأيكلوجوديهوبل..لمححسبوافعياليىمطاعالاستاذولكن

...مشجعةغرتجربةولامارتينفدسفةصاحبهدافوقوهو،مابمعنىومثانيرمزيوهو،الوجودي

بحت.الىبحاجةيزاللاالموضوع.بةالسابعالستارتحتالمحتبئةالخلجاتتفوتهولاارننعميقفييزهدلا

سعادبينحب،عزامسميرةل!ديبة،(الفندخبز)قصةفيالحقفيرهي،العميقةا.للامهاهيتلك،صفديمطاعاصاله.

فيايرضامتوافرةالحبوعاطفة.القوميةالبطولهحرمفييلدوهـامز.اصيلةاصالة

.افتعالايذلكفينجدولا،لهاعرضناهاالتيالقصصاشكو!كني،(لحومهم)الاكلونمولفلشعطحاتالمتذوفينمن،نني

مئ،رامز:فلسطيننكبةفيالصامتةالبطولاتهناالقصةومدارمتاعبعلىالصنورةالنخبةقصاصوسيظلللجماهبر.يكنبانهفي

لجهاد1جرحىعلىويسهرالنهاهفيالمطوعينيدرب،ادقوميالحرس..الارستقر(طيبعرنتهل!دب-يحتفظبذلكوهو..الفلسفة

عندوتقومالمجاهدينمشفىفيللتمريضمتبرعةوسعاد.الليلفي:؟لووعةفوقتسموناصعة(سلمى)قصةمنالتاليةاللوحة

(لحبويبرعمالمحتوماللقاءويتغ.المحاربينعلىالزادنجوزيعالضرورةجانني،الىالازلمنذمكدسةكصخرة،الضخمالانسانهذا..ان"

العف.تعجب،ينبعفجوةمن(لصخرة.تئنكما،صميمهفيثقبمنيذن

نسجنقدالمدينةفتياتكانت..؟هناليستالحلوةوالصدفةولكن..معدنهاويثقبجمودهايحطماناستطاعكيفالقليللمائه

تحملبطاقةقميميكلجيبفيوكان،المعركةلمرجالصوفيةقمصانااريحفيهاتصفرمظلمةصماءفناةوبتي،جففداليئبىعذاخى

بطاقتها:فيكتبتوهبيوسعاد.مشجعةوعنارةالمتبرعةالفتاةاسم."جدوىبدون

رامز.نصيبمنمكانت؟بطلنصيبمن-الهدية؟ي-تكونانارجوتصد!قدالمنخاطننلسانعلىجرتاذاالمنفلسفةالخالرةولكن

.الصغيرةعكامدينةفيجداالوقوعومحتملة،حلوةصدفةاحداان..حس!نياتدريلو":ذلمكمثال.الاعماقبدوارالمصابين

ناقبلحقابطلايكونانبرامزاهابتالسحريةالبطاقةتلكالازرقعرمه،عدمهيعذبهمابقدهوجودهيعذبهلاالموحشجيلنامن

وتقتل،النكبةوتحل.مزدوجابط!الحببعدكانثم؟سعاديعرفقصة.."ابدايفرغلاالعدآ،طاقةتنضبقلنولهذا،صميمهفي

،مرابكاءا،تاريسوراءرامزويبكي،بالزادالمثقلةبعناءتهاملتفةسعاد،(لادبمنلنوعنموذجا-حتماتراتنافيوستيقى-تنقى(سلمى)

بحامل!م،المق!سذلك،الصوفيالقميصبكمالغارقتينعينيهويمسحادبهووانما،الشعبادبهووليس،السهلةالمتعةادبهولشى

خمبزلرفاقهو/مدم،الحببةحملتها(تيالصرةويفتحنفسهعلىبمسؤولياتمنكلالملتزمين..الفلاسفةمنوالادباء،الادباءمنالفلاسفة

جوعا.نموتافيلناترفىلاسعادان..كلوا:ينشحوهوالفد؟ءينصرفواانالتفك!خدرالادبمنيثتغونالذينفعلى.واجتماعيةفومية

(لي!فلك،الارواحوارهافالانتباح.لحريك.نحسن،اصيلةصناع.صفدلىمطاعفراءةعن

.(1ءالفدخبز)كبتالتيمطرجيعايدةالاد.ببةللسيدة(وا!كلمة1(وت)ةالثالثةوالقصة

الجزائر0الىالعرببمالنضالورريحملناوعكاوبيروتبغدادومنشينهااننيماديااحسعاسااحسستوانما..افرأهالم،ادريمي

الزوح،يسلموهو،شمطاءنريتونةظلفيساجيا(قدور)نجدهنالك...بالفعل

..القذهةباريريرانمنالكيرصرعانبعدحينمعهاوكنت،؟لمنفدةعلييكتبوهوزوجهاجانبالىمعهاكنت

سوي!،احهدللاستاذ(غرسناهالسفوح)وعلىقصةفي،وقصررطفلتهاءلى.نحنووهيمعهاوكنت،الرصاصودوىاأورةاندلعت

بالسلاحالعريبةالقوميةمعركةيخوفون(لذينالمثقذينمشكلةالىيعيدنا.الفذةللو؟قعيةاخاذمثال.اررمفقينبذراعيهاوتحو"ها-

القلم.منانفعالسلاحانمعينةظروففييوفنونحينانسافيةمشكلةحولتدور،الرائعةبساطتهاعلى،القصةولكن

التحر،ر،جيشفيعادياجندياكان،الصوربونخريج"قدوراناهكرااربابلدئ؟لتضحيةحدودوهي،الاعماقاعمقمنمنتزعة

دونس!للخنازيرويل-امهصلبوا.موانلهمكلالفرنسيينلوعوفدعلىالس!د!حوحملالمعركةمعتردالىالنزولشأنهم"نهلوالقلم

التحربرحربلانالعيندامعومات،الطهورلروحهاوانتالم،مرحمة؟النليدللموتقدرافموتعريض،(لواهنةكواهلهم

..بعدتئتهلموثممحبةكروجة،القلبحديتتتحدثلاالقصةصاحبة
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الشعرتفاعيلعننماذجهالىليضمهاالقطالقادرعبدالدكتورالقليلةالقليلةبهـلماتها،قهورامهي،رأييفي،القصةبطلة

معادنالالايعالح،ماهرصائغالصوفيالباسطعبدوالاستاذ.الجديد(سد؟.الاتلدلاواللبوة.العتاةالطلاتجنودوجهفيبهاقذفتاتي

متناولغيرفيانهاالاحقاثمينةمعادنوهي،والفضةوالذهبالماسلهنهدتكفاحاروعمناقئبرعميقخاطفمشهدكلهاوالقصة

اما..الفولاذتقطع"وإلفولاذ(لحقد"دتهوقص..الشعبابناء.كلهتاريخهافيالعربيةالامة

نافالواضحالنعمانيالقاررعبددالاستاذ"الخالد(لجرح"قصيبدةالملاحظةابد(ءنيالدافعهو(المهنيالتن!ويه)يسمونهماولعل

استطاعقدالنجميحسنالاستاذبينما..بمعانيها.ننوءتراكيبهاتبعد(بيشاركولومباوبشاركولون)انكجغرافياعرف:التالية

.((الفجرالىقصيدة"فيوالمحمولالحاملبينيوازنانوال!ديت.تونسغربيفيالمكهربموديسخطعنكم..01مننحوا

العضلاتمفتولتصوايىعمرانمحمدللاستاذ"جدئردبعت"وفيالقاريءيتوهمولقد.موريسخطحوليبوركاناقصةامستهلفي

الى"ايلاداليلةفصلاتهالخوريخليلالاسظذاما...السمراءللوثبة؟لمعركتتحثثبم..هئالكالسفوجعلىمتمركزونوجماغهقدوران

حزينةرضىبابتسامةعرشهواسعفياللهسيتقبلها"الفضيةجميلة0.(لمغربمملكةحدودعلى(بشاركولون)فيفجماة

..خشوعفيالقارىءتقبلهاكما

فلحمةدونالباب!تححسنللات؟ذ"سعيدبورمناغنية"واجدكشعرثوار

"والثورةالكلمة"قصيدةاخصانبدولا..الفخمةسعيدبور

ايوبكاملالاستاذأهنىءوان،حارةأدبمصافحةالامينفضلللاستاذ(الاداب)عددفيتحليليمقالمن؟لحكمعناصراستمدايضاهنا

0"الاخيرالجندي"قصيدةفيادنابضوالعصبالتوثبةالحركةعلى.؟لمعاصر(لادبفيالثوريالشعر:العزيزاعبدملكللاديبة

ناصعة،بيضاءفارسالدينمحيي،ذللات"العجوزالزنجي"وقصيدة،مواجهةالموضوععلىيهجمالذيالمباشرالثوري(لشعرهنالك

لانا!اوانما،ابدا؟اليهارظحالذيالوزنلان!رامهانفسيهزتهلالشعروعنالك،للمشاعرالملهبة،و؟لصوروالتعابيرالالفاظالىمرتكزا

ساخنةصورةالملكعبدحسانىللاستاذ"الجديدالموت"و.المفجعةموثر،ئحوعلىيرويهاحوادثاوحادثةعلىالمعتمد،لقصصي9الثوري

"التهداءاصلام"وفي.بالدمالتمدين...الفرنسيللتمدينمعبرةانواحسب.النفوسفيوالحماسةالنقمةاستثارةالىايضالبصل

،؟حلامئا.لاحقادنامادقتاريخي.نصوبريوسفعوادالمن!معبدللاستاذالىبالنسبةكياداواسسمدىوابمدئفسااطول؟لثافيالاسلوب3

ا(بوععليهابغلب)*داب(منالعددهذاوقصلالد..؟لذاتالشاعر

صيحيالدينمحييالاستاذألىكلمة.الثلي

بة.(*داب)فياقدامهمفمواقدالحرالشعرروادانويبهو

لب-ستكونانكدمث!قجامعةحرم!يمزةمناكتعرلكقلت-اليسىسدمانالضخمالشاعرولولا.صالظمبتجعهماصبحتحتى

....؟ناجحامدرساابداتكونلنولكنك،موفقااديبا-اصبحت..المحدثينجالبوتلتزمبالقدامىتتبرم"*دابأءانلخلنا

...إفاهيماقلبتلانك"الادبإمااوداطا)عرخكاقلقتنيوقدفيدرونشءر،حجةالعيسىسليمانفان،امرمن.دكنومهما

الرعيتجربة3مفيدةحيلايةتجربةالندريسمهمةان.افيياامبرا!جرهرينبوعوحبسا،الدافقةالفكرةعلىججراالمألولىالشعرعمود

نا،الرائعالخلقفيالدائب،ضفديمطاعضروما...؟للانجياءرهثوبطوهـدون،السمواتفولىسمواتالىالقديمبالشعريعلوأ.له

...مدرشايكون..*فاوك!،هـ(

متاعبكلكتنحلمولئن.شيءكلقبلالنوعفيهو،بعد،والادبرا!شاتفسهالعيسىسليمأنيرسم(الروأدصيحة)فهـةوفى

فامرفه،المحضالادبفيلتصرلحهالوقتمنالقليلالقليلالاالمهنية:-أاكبرىالعربيةللقضية

سويفت"ة)منالاسوةخذ.إخلودالهمايكتباثرين(واثرفيوئيداجثماهـلاسىتاروخصدريوفوفىوترمناـلوحىسماءتريدماذا

و"ملتون"4،كروزويروبنسونفي"دوفودانجل"و،غوليفراسفارفي؟كلماللمجتليأنداءهاأصوغضاحكةالحقلفياسو!شة؟ماذا

أريوست""و،العشرةالا؟مفي"بوكأشيو"والمفقودالفردوسميوالسأما؟الروحفراغفيهااذيبغاربةالشمسشماعمنأباقة

وفلوبيرلافوتنينو،القدس.نحريرفي"لوتاسو"والغاضبرولانفي؟منهزماالجيلفاغذيأقصهاعابثةالحبشفاهمنأهمسة

...المقلينالعمالقةمطنجرهمومئاتومئات،ومونتسكيوبرماولأ،،لاشكوىالجرحويحملرارعهنجبريؤويبالحقلكفرت

فوقهماالذلحامحبيعلىغلاتهينسرانبالحبكفرت

0005وسمامرةارضالتلثمالات!ثرلىعلىبلميانبالمثمسكفرت
ائرعبرهدمشق

؟لعربية؟القوميةشاعرسموهمنحقهفوقاعطوههل

الاستاذاذنفيلاهمس.."القديسة"الىاخرىمرةوارجع

مطابع:علىطبعتأ!بىانمدتحثهل؟المذبابتصطادكنتقى:(لمقبانيتزار

..؟هالكاذبين

والعئمت!رلم!بسمإعةإشن!را!أ"الاداب"محصودمن"العينات"التقاطالالايسعني،وبعد

شهيد""الراويعدنانالاستادقصيد:نميرواورفهو..الشعري

21922غر.العتيدةالعراىثورةفيالانشادنشيديكونلانيصلحعلوينغم

صديقنانطر(لميهانلفتلكمانيشفيقللالتاذ"عربيةاغنية"وقصيدة
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وبىراالذسياتما-حسسبكولب!،للهبظمانأم.؟.لل!جدنظمل

والفإبالطفيسانيدستعاصرتهـ!أؤخدد"ألشطوهذا،اقناةساهذي

لمعبوهـنضعفمنيلهثوالشعبمنتشيا(ديلميسىجس)يخطرأيام

لمغتص!ب"ساطبلالتستبدلف"سؤ!هـالااللموتسقيسما

وابياخيمنسحسطامشبركلفمب،"حفرتالتيالشعبرهـس،القنادهذي

النحبسأبطالنامنسمرواًذرع.ةإهـترتاهفإيعربيات!"جماجم

ألحسحبمنالدنيافيالشمسلتطلعس!رت".أعينهـ،ءضمةكلفي

الر!-بألعالمعبرألخيرتوزعقاؤ!4(العربقناة)فتحناأنا

*

حربولاحرببلا،السلاملمنلمفنءلمى،نت!شتمكما،اعبرو!اقلنا

ىز!وؤإببايمان،ألحياةموجتغمر!م،اللهبركاتالىواسصموا

الذهبمنارزاسن"والفربألنترقفيتفمركىم،الل"بركاتللىوامفوا

)جابمنسيغريمنكىاب!لصنمعتصب"؟،ونعدار،الطواغيتر،

بوإلسل-ألاشلاءالم!هـءإىوهمبهابزيمعحمابات!تكاتفتهم!،*
ضقل5لىوءيا،عددأصدججالفاعوهجمقدعدداوألستكثروأ

ثبيألعروقفيدمقطرةكلر،،ندفعها:(العربجمال)فيناقالذ3

)حاسا(فيالزح!وجبشن،الزنادعلىبدأتشداجناد(قيةاللاذ)في

النث!صناسعصمار!نلصنلاؤابوتنالنصرار!ثو(الفراتين)فيو

الغضبمن!بركاناحرأأالمغوب)ولناتثورابطالالعربور-صق!ي

الحقب8--عسدؤخاهل(سعيدرورأفيتخصطهافيراحتألغزواسطورة

الخشصمنتماتيدلأ.(!1)ورر)ارضعدىالارذدونوظل،دالفزرظ!لاررضعاد .* اربهـ-ىلا:!اربا،يهمحزمنجصهـااعقابهمع!ىالفزاةعا؟د

لمببالىاسبابا(ملشعبقا!سم!في(حطة".بعثتأنورياًلشعبخائنمن

وغبكمامستعمر".ةابدا،ليسوقهارغبنهاخلفكف،اليتماثيلهذي

العجبمنوهمءلىفتسمتبدطا"عةللشعبضدفتنقادتعنو

واللهبكالبر!،نالقبديحطمصسىهالعرأقفيأرضالشعباذاحتى

و؟ل!كمبكالصإبانأمبهـ،لعوبزءإىرحرؤ،،(1)أالحدباءأفيزاكثأراًتهللوحىرة(الثالثالمعامفيعبدالناصرجمال)الى

1)خفبفجر!،بماضي(الطبولام)حماتوما(كركوك)حفائروفي

الخرب،أصلهمنتجتثهاالشعبفير-دأأن(الحمراء)ألطغمةستعلم

أللخبجينت،فيقوتنا،بالجيثىأعبثوالا)ى،(القالسميون)!س!يعل

ومنش!هـبلاذوأمنشحعبرأيطغواحينالماضينأالبرأمكةأس!او

هـرتفبعينفي،زا(حفةكففيثانيةالتاربخينتفسنبوميا

لل!ربتقفصادعتيةو،،وىمأولا،ة-للطففر5لا،لا..لل!وم

***
*

الاربمنقباسوا،الامازيبعضأبردبي؟على!صبوب)النيل(،أجمالأ

فاستجبللاهـ-،ليناد!كاضحىوفم"واحد(شعبالمحيطين)بين

ألوبصنتحساريف..!واوهمتفممزف---ةدويلاتتقاسمتنا

)النقب(فيالفدروضحايا،!رضهمنمتتزعوالمليون،تنادرك(حيفاإ

ضطرب5تعثارمنالنصستورةفبئتس!د!بماورأسأ)فيالنصروأخوة

ربومغش-فب،م(ؤ،ز!ة)بينص،فرقتهماطلالمنالعربجمغقع

(ألعربوح-ددأفيناتتممبانأهـمب"كفيكفييودع!عبالنص

الراويعدنارالقاهرة

..يمن4الربهام..الموصل..الحدباء)1(
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ممه؟سهس!سيهي،،!*بركلي-*ءيربرير*،****برير**برءسسسي!هي
لمر؟لزنجيمان!يؤنم!!نىيخر!علشقىاا

لمئنص

!ى!شئى!ضسنا!بر

،كل!ير"سسس،،،ص"*"-!ي-*،،كلي*كلهي**،،*،*ص*-"*،ة؟حهثههي***!هي

علىفسوءمنتاقيهومادلالة!ن/ورأءهمابخمن*،صتألمجنللاغا؟بعاور،ؤكر؟مشصطانضعان)*(سائلهـألنالو

العرافي.نفسيةبس!يطتعبيرحقيقتهافىبازهاالقولالىلانتهيهـناالعراقية

وأندفا!اغررزيةعاطفيةالعرافي!!تلكصاوبمقدأرمع،أنن،ذلك.والارضألانسمانبين4الفطررالعلاؤةعن

الذيلشفافاالح!مفاءذلكأيضايسمتلك،الارضلحوياقطر؟-،مخاوقبازاء،الاغلزبهذهيبدعالزريالعرأقيالفرد

فيالوجودالىبتلاحأنة.الجمدائيالرجلزظرةبهصزتتم!اذىاالاولالابرسانبدائ!فبكضهـصننفس"فييحرف!ؤالا

نأذ)كزجةوركونا-رارةوال،لعاطع!"ممتحونخض-وعلربنفع،!روالاوجتبماوبترالمطموقفالطبيعةمنيق!

البدا؟ب/العقلبهينصصالذيالحقبالادرأكزظرزلمهففجاتى-التزولالمو!ءةإج!قظةاحواهـ4وز!-تجيب،لاحداثها

ى؟لصدقفيا!ابامن3فطإقك!اأقيالع،طفةا!تيةانال-جاوباذلكحصجل"اولالغنائيالتعبيرويكون.الدائمة

ألانسانىةالحقائقعنتصسهـبعمقألىالاعنيةدائما!باتافا.هـفاعةألاننت،دللىالعراقيب!يندفع،وألاهتزأز

نالأ!وورلمث.الحقيقةمفتاححقماهيوالعفويةالكبربدألت-ا-ةبدافعيغنبحهيني!غنبلاالذيالقريمالطبعيعة

بهبف،يدوياندونياتنصكلماطفتهبكل.اختبالذيالعرأوئيارالاعشج!ةتجعلصلحةحاجةتهزه،واله،والطربواللهه

شاسصةابعادذاتمدركةعمبقةبرفل-فة،تجعمدأنودونلصبتتوالدأفق"لطفهعوألا.محمانبهاينظفحبةضر،ورة

ناالاعليناؤل!يس!لذلكبمسسيطامثالانذكراناردناواذاالعرافي،رضدروانما.تنفقأنبدإلاجائشهطاقةمنبها

الاغنيةصل5منالعرأقفيالدارجةألاغانيبعضنستذكر،بهاينطقوزوزة5ك!مةكلوفي،يغنيهانغمةكلفي

:كثيراطفولتنافيكنانسمعهماالتيالبسيطةتقضالمنغومالتعبرالىبحهاجةاوثيقاحساسعن

)1(عسنكش!ياالعطبنعمانترويماوتلك.بالغناءصوتهررفعانألىدفعاوتدفعهمضجعه

الحقلألقالكبيرةبعضالاغنيةمطلعمنالشطرهذ.افيأنتميزهابهمااخاصةملامحألعراقمةلاغانيناتجعملالخاصية

ريفيعاشقصاغهالذيالمتحرقالمعنىورأءمبعثرةتكمن.أمبيرالعربيألوطناغانين5سوأهاعنماحدألى

الذيالعرافيالرجلهذاان.اسملهيعرفلاجهول5ابسطوتلكالمشاعرمتأجج،عاطفيالعرأقيالفردأن

النهرمنألثانيةالهـضفةعلىتسكنفتاةيحبالاغنية.ابدعبلاشياعصلاتهي!قيمانالفوود.وأوضحهاخصائصه

فلاوبشهابينهيفصلالذيهوالماءأن،ثممن،ويشعرانمستغرباف!ليسألعوأطفتلكأساسعلىوالاحدأث

فييندفعبانألاوضيقهحبهعنبهيعبرمتنفسايجدزأخىروأنفعالتأثرصلةارضهوبينبينهالصلةتكون

هذاولعل.ظمأنيرويبألاالنهرعلىويدعوسذاجةنحوهاأحاسيس"ويحكمولهابأرضهيعيثىانه.مسمتمر

شكليدفيمناألعمسلمنخاصةلنا،مضسحكايبدوالدعاءألارضقييجريألذيالنهر!مق.حياتهجهاتكلي

الحقة.الانسانيةعفويةعنوثيقاابتعادأأبتعدحشىالمدنيةكانتاذا.اوقصملألدهأغانيهالعراقييشتقيجريلااو

البدائيةالحياةفارقالذيالمعاصرالمتحضرالانسمانلعل،بهمايمرأمربمألنهرلانب،لخضرة.بىإ"5ترفةالإرض

لمسألاسعنيتسعاءلان،بالطبيعةالوثقىالصلةوفقد.والاخضرأوبالخصوبةوتموخبإلماءتقطرألاغائبىجاءت

يضيسرفماذا،الريفيألعاشقهذأدعوةعليهتقدمالذيفان،يناللابعيدوالماءالغالبهوالمحلكانأذأواما

يدوالجواب!ملألهن5يشربونالذينيرتويالاالنهر،والجفافوأليبوسةالمحرفقبالعطنتلىحاولةتات!بألاغالي

يجرياننهرايف!يكفى،النهريضيرلاذللاانألظاهر،الظهيرةشمىاحرقتهاوخدودأ،عطاشاأز،ساوتصور

لىواء،غايتهيحققلكي،المسافاتغبرويترامىويتفرعألالتفاتأنوالحق.ندبدولافيهطراوةلاجافاوحصادأ

ناغير.عطشهمعلىابقاهمامالعطهاشأروبدذلكبعدالشعبيةللاغائيمميزةخاصيةيصبحيكادالماءالىألدائملأ

ارتباطاواكثراعمقألسا(ذجالعراقىالمحبهذأمنطقفاحصةتح!ليليةنظرةناقيانلنايمكنلاألعراق،بحيثفي

الاأعلىالمثلبان-يدرياندون-يثرورانه.بالحياةعندهاونقفالظوأهرهذهنشخصأندونهذهألا.غانيعلى

النهر1لمنقادليلتحويخوأنالعامعطاشقولأ!الإميبصىنظرمللعطاماشعلىحولاكتبهاسدسللراساتمنالثانيةالحدقةهوالبحثهدا)*(

..و.بعنو(نالاولىالحلقةكالتوقد.العراقيةللاغانيالاجتماعيالمضمون

للنتاربين.يعطيهأنوسعهفيماكلويعطييمقيبأنألا"الاداب"مجدةتئرتههـالوهو(لمرا!ة1آلاغا!يفيالاخرينشخصية)

شمئه.لانفسهالنهرهوالدارجةالعراقيةاللهجةفي"الشط")1(91م7نشة--
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نظرففي،كالحهرلهارادهلاشيءمعاداةاحدالى5تفكيرواحدةحالةفيالنهرسعاوةتكتملصاوا.فهـقهطذلكليسى

تجريواجعاؤريدولاتقصدلالسلبيةالطبيعهتبقىالعقللاشاربهـنفكم.وروافىالعطت!انسقىاذا:وحسب

ماسرعانا؟خاس!ى.ءايهلامقروفرصارمنظامدفقالايتركهاولاللنتسفاهيسقيماءمنوكمشيء،طمأهيروى

رو-نتفيضانهاالبدائيةأذهفجةاخح!مائحم!مناننلاح!واكسحةبصورةهوالذي-النهربهذاللمزلدمتعطث!ة

الاغانيوفي.باستمرأرحولهاالجامدةالاشياءعلىحياتهلهعثيرأماؤهيصبحان-العاشقيشاكسالعذولمننوع

زاحس!لمكأ)ىسخهماون-بذلكعلىألامثاةعنتراتالعراؤيةترىولذلك.قطمنهينتربمنبرتويفلاللعطثلى

مسنربفيةافتاةبيتينفيوردتالضياللطيفةالصورةمنينتقمأنإوليحا.البهسي!العراؤبالمحبحلحبضحا

اذاصتتصورهىفيقهـودؤكجانتكونلوتمشتالجنوبء-إىيزذألعشجةالحبسورجنبيضههرفرفإفيأالنهرعذوله

بينبالبكاءازفجرتالفنجان!زرأالعزيزالحبيبتناوليحققالاعلىعليهيدعوأنعلىيزيدفلا.نيةالثلالضفة

وووتتحدرينتحبالصورةهزرهفيفالفنجان.يديه.عطشانيرويانلهيتاحلاثمومن،وجودهمنغايته

:3صاردموعألا?قالخلفيةاًلىننتهيالتراجلفيابعد؟ذهبوجبن

)2(القهوجىببدفنجان-بانقلكىونالظاهرةالخواصاحدىاننجدو!موفا!راؤيةاللخفسية

)3(وابجيوانتحبهوايلحلقواوصلهىالعايهاغايتهاوترىالحياةتقدسانهايةالنفلهذلاه

يحم!صمعاز"الريممبالمحبيتحسوراندلكومصاى3!عادتنش!بهالعرافيسعادذان.السشيوالابرمافتابدلأ

رهـهاقداد!راءأل-:ت:انمنوتتشكوتئحنالنخلهوانصا،و-سبالظامئينيسفيانردررلاالذياهراووذا

،والبربعصألس!ألا!خ!ايبهفولمالذليولفاصابهابحجر!اهـ-نعتدماواما.يسمفيهمحينررورهمانايضماييمه

:التال!الصورةمنثلاح!كمايسصويفلاصعاؤهرعفمبانء!!ههولدعونهرفىالعرأقي

هسرطرتحييقول(الرماديأنخلالروءلىتجريلعدلمالاورورانالمعنىقان،التخاربين

ثمرهـبعيمماظلبتوكربلسع!حمديهتدائمماهوالذيالنهرأن.لمعدومحب!بيرالذي

الشعبيالادبف--فيللمشهوردالحيةألامثلةومنالنهرهذا،،والحياةكةالبربمنحاليد؟ديكريمكأون

استحالتأنهاريفيةعاثقةفيهماتتصوربيتانالعراقيولايحولاندأبه،مشاكسالئيماعدواباتقدنفهسه

وتعناط،السماءفيتعبرللتياصباجانجوم.ننجمة.ويصحليربطانمنبدلاويفصل،يحقق

معهفتتدثر،الفافيالحبيبذطاءعلىالحضةدفةالمصلبدائيةفييصلالعراقينربوحيننندهترولعلنا

-:البردبحجية
-.!ى!مسيمى-!رمم!-م-سمه.ه.-5!مى!مصمى.م

غطاكعلىواسعهطهوايياصبح
يلكوؤلفلفاونالبردالح!مطبحجة5لييصمصسر!ا

القمرعنتردألتيالكلثىهـةألححورايضاذلكومنالنسسسائيةالمجموعةمنالثالثالكتاب

ا!صبنبتضليليلعبالامحلوقا!مغابثااحيالأواواهو!قلكقدمتاقىالمجموعة

..أ.لق
الثريطويسشالميزاناجمعرد

علي)؟(يضحكحيالا!قمر!اريالمرأةشواثا!ضل1.م

العشاقيضفيهللذيالتشخيصهذااستقصاءان!فعالعنلنتحدف.02

عنهيضيقامرالجامدةالاشياءءلىالعراقفيالريسفيون

اذهاننافينستبقىأنوبحسبناهذاالموجزبحثنانطافاليوملكتقدم

تتفبمحينالعرافيفهذا.الجزئيةالامثلةورأءيكمنورلمجديدةحييساةابعئيما.

تبكيالفناجينفيرى،برلملحياةحو)"ماكليملأعواطفهسيهةكلتقراءبانجديركناب

ترمقهاالتيالنظراتاثارتتتسكووالنخيل،دموعهاوتتحدر

وتتظاهروتشتاقتعنتسمقوالنجوم،السودالعيونبها

وألتمسشر،الفجرغتىفيغافحبيبمعلتتدثربالجردالمصورةالجنسيةالسلسلةرونكتابكذلكوصدر
كتهـاب

لياليفيالمحبينبهايشابسلالعابلويلعبشهـاكايمصب

حيسطةالىنفسهالجموديتحولوهكذأالجميلةالريفلزواـجفيأسضسببةالحياة12م

لحظة.تهدأولانابضةتبقىخفجرة5مشتاقة

2*ثتبببروفيالمعأرفمكتبةهنشورات

الانكليزية6ادتلفطكماتلفظالعراقيةالعاميةفيقافكل)2(74"

سيئة.نيةبلا"محتالاق)تعنيمعناللهجةبهـبملعربلهجةابجيلءأ)3(1.صمي0176-
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-ونألنأإاص؟خب.المدنففي..طيةالمدزتصن!ليإوثهـطا.زحاطات،،ار،وصظاهرهبمختلف.بالاءفيإورهـاأصإةولكن

وحارأا?أق!نرت--مونهمالامبتفل"ركبكةأخصانيالحتر!!نرفجرالذيالاكبرالضبعيكونيكادالماء.صلةاقوىهي

اولبطمحبىزائف!!ص،بكليطلونهماوازماالاصببلةالمحليةاغاز!!لخ!ثزو(حشىإطفالعو؟المع،نيوإلاأحاترجث!حف،الاغازي

وانما.والتصنعوالبرلمودةبال-زراءةحافلةصضطوماتهمفتجيءأءوألارت--ولاورطثلىرتيجةكد،،زكونأنقياعراأالريف

ويعبرالريفينتجهاالتيالحاوة"الجميلالاغازباقصد.حتىزور؟-لىالاغحاننهذهنجدونحن.صظاهررهوراومختلف

-!رةالغشعنكاملة4غفافي،لي،عفوتعب-راءواطفهعنبهاأص،ا.ذيه،كتبتالتيالجقعةصورةبموخبيمات،،بلفتهـا

بمثلمدفوعينانملاغانيينطمونهناك.والاساليبوالمالؤ،ن،11،ءرحصاهالاالتيالعطشىالفيحى"لالسمهوزلكفي

"التربفيصزرور!،ترسلالت!بعطث-لمةالمتانحى)ةادوافعالهوأءفيتصعدألضيالنخيلأشمضإرورملكتمم!إكالاغاني

تم!معىأنمنللنخلةبدلاانهوكصا.والغذاءالماءعنبحثا!ني-ظالترابجلمذوره،بتحوليينء،وحىرقةططعلى

دبلاا؟"ألعرأفييض!عرفكذلك،والشمبعاًلارتواءالىومع.ألارضأعماقفيغاصتأداالاتجدهالاماءقطره

،ءتوالغبالشعرنفسهعناتعبيراالىي!حمماأنهـنلهحرقةنخيلناب"يقابلالذيألكريمالممتثلىالصبرهذا

وإلجصالوالانسازيةبالاصال"ناب!-ةالاغانىتجيءثمومنلمحوقروخحرقة،الاحرىهىعطشةاغانيناترتمعالهـعطنثى

العاطفةدأتلعرأق!ة9الروحنقاوةالىوتشىر.والحرأرةوالماءالإنهـ،ردكرفيهابر؟خر،،أبضتهإتج!االمجدليةللتربة

فلمب.رلاالذيالهـشعورفيخ!ماالأوالمكتشزةال!طهـبةاورط!حاناالهـبفاء!اقفيهر،.والمطرالصطشىووالمصل

ؤ--،ن/العراقااغازفيءلىغالجمةظاهرةالاءءصانواذاإرو-!لو.ركض!ء-لم!نلاتوأور!بن،لارخنفاترالحناءألحؤدفيولد

ز!-يو)--ت،.الاغا.يهذهعلىالغلمل-ةألسكلة!و.ا!لحتنى.عر،اهـصوور!ىيحزن-ينألاببدعولابفنبئلاالعرافي

ءزررذحى،ذرونالوررأنحافيفي.المعنىفبةحرطضبالعءكأيرتهويرفعص،زيةزتلةجذعألىمتكئالجكرذأكاد

نءزت-دثإءكبأالاغازباكثروما،نهارل:لتشجددفةصار.-ألنخيللىصع!!به!ماوتتجماوبالإهاتؤخضككصصءبا%

وكلرأدصسيء،كوالالىأجوالامواكصوأطيءوعنوأ)فرأتدجلةلل:روحم!صبةعاص،رمزأر!احالع!نش-إنألخضيلأتوألحق

بالماء"ف!مهوروصاذالثوعيرالبيضوألاشرعةالزوأرقالضرو--ب""لوأقيو.وألفناءرورالنتتخإ-اح!كنللعراق!"

ءطاشأز،رررلي،زاء،ذلكمع،ن!نوأنط.ألفزربىاهـاؤقألمالتيالحقةالعرأقيةالفطرةبهاوأ؟تمد"العرأقية

"-ياةرمروووالذي111ءألىليخحرقونويبعونيرتوورلا

ودلكللء2-أضلىرصزارء--حي!لمادالعرأق!يالنهرات.ءلها

:رنألث-ط"ذيالالتفاتة!سببإوحدههو،

عسم!لمثشىط-ياألعطنتانترويما

15)منكاها13،أيهوفماشومحرهـيه!

زسميهمم،1!-"ألعرألاغ،زبناتلمضمودراسهأبسطأنالع!ينبادضرءلل!همطضن!ردبنا

زقابلأنالىحضمابنماتنضهي")6(أل-ضاتغزل"ب-عادة

لدىمقترنانالؤرأتودص،لةان.لوجهوجهل"التعطش-"-691المأ!لاص!آذارللمحالىافالمح!اولكالونمن

جرففيتاهش-،ئعبحبيبالريفبناتمنألعاشقاضب

حتصحها7مملفحهماورلكءفنبسمعهمماأأتلكه!لعثربنليرهالنه!لفمالناىأصرعنهيروى-ه!ولاس!!!

قلباالنهرينذات

والفرأتا"دب!طهـينالمشاقلبأرد.فى!عاصا!لا
فاتدعقلامناليومحصحىوأنطر

..*.....

بطبإعالفتاةووذهتدكرر،لنهرتح!التى!وأطىءوالث-

بهاببوحوأنماحيهاأسراريكتم!متقلهوأئي!حبيبلشاضصلرها!7،.مصال!ييا!مهالرص

حرفكلءلىتتراكمالتيالرمالطباعوتلك،وهناكهنائ!ه!ش!للرهاع!،5لم05لئ!لثلالرصحم!ا

ز!طلتو.!دما!لجهمارضعأنالمرءرأصنف!لا،أوررأت-ول

؟الصرؤ،والحبيبلهذأرقيقعتابلحنفيالمحبةبالرفياصطرضومجزهصر!ب!ملكأهمميف!

.7-الصفحةعالى-التتض
كاها"ألةاررفبىا)صببهومن"/،:؟لحرميءكناهامنك"كلها"؟)5(فماب!ؤخامهولمجو

بناتتقولهالذيالعاطفيللشعرالتقلمديالاسم"البنات"عزل)6(

اعتم!ناوؤ!.(دبسيطلبحر1منمنزوعخاصوزنوولارتجالاالريفلكهـر-شما"نج!!بر-اشلصءصداضواجمصهـ!:لمحرممملع!ب

يرورسلمالورنانعلى.المقالهسافياوردناهااكنيآلامثدةفيعديه-ةع.5835ء-،3.4575س81ررفوى

لى.الاصفيكذلككانوإنالبناتعلىمقصورا..كا
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ألاماممشهد"النجف"فيالارفيص-سنوىالىنصل!!وأصف
فيوالصياغة.عللتلعلىتقعبانهامعروفةوهي

ألاغاني:ادبفييمكنمااجملمنالبيتينشريعه؟)7.ايامنهياغر.صلساسك

لوجسقىمايكبدنيساكمتعجبتبيعهسرلثوعالجايعالرايح

يمروحللمشهداليومأهدهورندمعيالم!جافانالعراقيةالانهارفيبكثرالذيا!كممكاما

اجملومندأئمماوعهنبدهالريففتياتيذكرالماءالتصعهيبكي"ويجعل،العاحلفيةالمشلركةصفةيمنحهالعرافي

المشهورالشطرهذاالمعنىهذ!زعاذجالنوميستطيعولافيهما!يأرقالتىالشوقلياليفي

فوتنبدموعيشراعايلاتاكصاياباليعلىوانتالليل.اناموشلوان

اموتنانهبسىتطيبالوجاعهكلحاهـكماعلىيبكبمببالماي.السمكحتى

تغيشفتاةبهتشعرالذيالحقيقيالعطش،والعطشلفسهالعرافيالعاشىفيهايشبهالتيألاغالياكثروما

ترىواحدةمرةمنيرتويالعطشهذا،قاحلريففيق!الخوبين،لهرشلطىءعلىررعتعريبةصعيرةبنبتة

نادونولو،قالسهتقصدزرأهاولذلك.الحبيبفيهمالتكررالمعنىهذاان،ممستوحشةمبمردةلتبقى،والماء

51،وتربحبيبهاتمرانألمقصدوانما،فيهعمللهاإ؟ونالمشهورالشتعطرا!صلتهواجملقليلةغيرابيات!ى

منذالماعطعمتذقلمكانتلوحتىظمأهاتروى،رؤلتهج!زرعوحطس"والايالجر!.،بين

سشطنةصبم!-راتزم!"العراقيلعاشى1يصورمااكثروما

فكاشومريتبالسوقشغل*،هـيأعةالثصالسفنملاحيالىلبتولسلالضفالاءلىمضيعا

فكالثومنأروىلممنينسبعع!،ت"تتى---.3حيثالمقابلحاطىءالنتالىالتهربهيعبروأان

تربةهاتنبتالتيالعطشىللاغانيالعامالجرهوهذأالملاحونلهلسمتجب!ولاصجحلالهؤضصيع،الحبيبة

سدى،جهودهموتضيعالصخوربزرءونمرجونالعرافتعبو،نيئماباريتلسمفن1لاهـلى

الماء،مجرىعنهابه!دالواشصيلانوتصقرتذويوازهارمبايمب!لهءرتىطاالاغا.لبىهلىهدبىالماءئجدوهكذأ

قفارفيظامئةواشجار،سنينسبعبعطنتمنفتي،ت،لعدألنهرحقتفلمقددلكالمحبوكأنلعنةوالخيبةوالتحرفث

تحتالعزيزالحبيبخدودتذبلفحلاحرووةيظببسةالعفاروتأتن2!ليلاالماءعنصشعدعندماوأما.ظإمئايروي

شمسه.الفعليببالعطنض!الاغالمنيفتبدأالظطىوالبراريالماحلة

يشيرالعراقيةالاغانيفيألعطشلفكرذالتكرارهذأانعاىكاويهحرقةالماءيصبحهناك."بالتعطشتكتغيولا

نستطيعقدظواهر،العرافيحياذفياعمقظوأهرألىالصإلفقكانأملبلاحبالىالاغائيأبيأتوتشيرالشفاه

لهاحويثورالجدلبدأالتيالاجتماعةللمشكلةبهانعللأنجهودهفكلالصخورمنارضايحرثأنيحاولليه

حزيناالعرافيالغناءيبقىلماذا:الاخيرةالسنواتفي:مستحيللوالاهضائعة

لاوقد؟الراواحيالعطثسهويعصربلاهاتيمتزجصلمتاعاكتسإفمادبوهبصحرطر"حي

نلتمسلنولكننا.هينةاهـؤالهذأعنالاجابةتكونؤلمتدعوهكلويساكدعوتيبس

نريداننا.قية1العرالاغانيحدودخارخفيايلاتالتعالذبولعنعاشقةؤتاةبهماتتحدثالتاليانوالبيتان

يغنيوهوالمنفردالعرأفيالمربفمن5البمابنأخذانهمنوب!بنبيئهاالعدولحالأنبعدقلبهاأصابااللىي

الريف.اعماقفي:تحب

..الجوابالتماسفيالجهدمنكثيرالىنحتاجولنوردهاذأبلأليومروحياصبحت

لوجدناالشعبيةاغانيناالىالطملمنقليلفيالتفتناؤلوسدهاوالواشىمايعبرةهدولى

ويفاجئناكثيرةصورءلىيتكررعام،معنىمعانيهافيحضال!ذأ،ا"الور،درامصكلدما،لتدفقالماءكأدماهنا

مصنىهوذلك.وهناكهنماوالقاطعالاب!ياتفبئمحتجئاءو!ه-و.المفتوحةالصغيرةالطاقةوأغلقأشيالوجاء

الضاية،الىالوصولباستحالة،يتحققلابماالاحساسة:الاررقي!ةر4فعمالرزيالماعمنبكثيرأعزرألفتاةهلىه

وابسط.المنالقريبيبدوماتحقيقعلىالقدرةوبعدملمالوح!("يرىالذىالفلاحانذلك.ابوهايزرءهاأقي

يحفظونهالعراقييناكثرلعلشا6حبيتالمعنىلهذأتجسيدهس،جادمفاجئةماعبدؤقةىارتوقدأرضهمنصعيرأ

!كذأبجريو!لصىدق!وهووالسعادذهأ؟::صو.نمبهورأيقعاالحظ

ؤمنلع؟بغي!كنوموشبعف،نجمناكلث"فخروهنأ.؟ثلارض"تللمثكلسقىقدماءهان

بخلملىيعبرانهدهـبالريصاغائيسائرلثمبهبجتو!و.الماء!زرامنكثرفسهادموعهافان،العأشحقةالفتاة

ولن.بلاشارأتمصقلخصبد!نىعنوإ-لةرسيطةحت-،زصعدحموالدمهرهتسبلانيمكنخيالهاوفي

ناتدكرنااداألاالبيتفيالمعنىوجهلمجيبمأنلنللتايم

هـنأرتفاعهايزيدلاعصمغيرةحضهـأعءثمبة(،لنعناع1\ا؟لرمالبشبه-طبعكاي-"اساسك"أن"لاول(لشطرمعنى)ول

حربهيت!قيظلاالتمسأز"يحدثناالمحب.وهدا.أصبعيناما.النهرامواجتجرفهاماوسرعانانهيارهاوب!لتفتلاالتي

نامانهلنايقولثم..النعناعألايجدفلماللافحالظهيره.الزوارقلمرسى(لمحدي*سمفهيالشينلكسر"الشريعة"
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ههههم!ممي5يمكنسخريةأية.نوماوشمع..النعناعهذا!لفي

يكادبيتالحقفيانه؟هذهمقمرارةاشدتونان

حديثاصدرهذاان.وريفةظلالالهاويا،نوم،فياله،بالدمعيقطر

..؟..--.-.-.-...--والشكوىبالتألأوهحسرتهعنيعبرلا،يتحمسرالذيالمحب

!!!ة.--.:..".--.في-..-ة-.ة:.--ة.-:ةقلوبنايلمسوهو.والاسنهزاءالوجعةبالسخريهوائما

.!!-.-.--::ة-كأخ:.:.-:-.-.-7.-ة:.:.:-.-.:-ة-.!ش!.الساحرةالكئيبةالاشارةبهدهلمىاحر

11!.--.:.اقلاحربيتفييتحقنحلابماالاحساسءليناويطل

-.مأ.:1111":وهدا-لصهالسابقالبيتمنثيوعا

-ة----!بميرنحفربابرهوياكإن!لمنتقابل

اانر..-؟والاجتمساعالاقا/ءامكانمنيئاقد؟لمحب!بنهذين!ان

م+.لم؟افياستماتتهمما،:فيبانهممايحسانتجعلهممادرجةالى

ء!لعلهبابرةبئرا-يحفرانيحاولبمناشبه،ذلكتحعيى

-.-!االاحساسعينهووذلك.الارضباطنفيالماءالىيصل

ا:لأ+؟-كانهما3بابرةبئرتحفرانيمكنفهكيف.بالمستحيل

اك!!.اانالىالمحبانينتهيوهكذا؟محلحسلصبوراالحفار

-.!ا!.!روفي!أانهما.بافصبيهوبقنعما.المضنيقفههامومنلسخرا

.؟\.ا!،براليحهراأنالى،العطشىمنيايرتولكي،يحتاجان

!!--1.للارتواءابعدفما.دابرالا،"يحفرانماعهماموليسر

.-إممى5اوكانالعراقيةبالاغانفيكثيراتتكررالسخريةهدهان

05-:..-.---.---.---ت-!بالحسورلفلممهبسلب،مرروم،نمسهيجسدوهو،المحب

-.-"بربرا.---.ا-)-----.---.-----..-:ألا-سسنطيعالذىالمر.درالواقعمندسعحرمنا.وللكون
----..------.---بم--.-.-لإ.-فيبركأفي/--.:"فيبر--خ---------------.--إ-:.ش.ش-.---اريسعد.الإملعلىاله.الاسمهر.ءوالوالىالسسيها!،0

وجوهءنوجهاتكونانالسخريةولعل.حاولوأنلعييره

تتضمنهلماودلكالنفسعلميبررهاالتيلعاطفي1التنفيس

اشهربضعةمنذأميركمافيالكتابهذ!صدر.المناونتقبلنتألمفان.والحرمانللالمسابقادراكمن

اطفتهتخاحتىالاسواقفييوزغيكدولم.غيرلشىالمناعلىونثووئتللمانمنلناخيرذلك،منهونضحك

مراتعدةطبعهاعادةالىالنلمشرونواضطر،الايدىكلىلىعزأءوفيهالحلنصفالتقبلأن.اليهفنضيف

اشهر.الخمسمةتتجاوزلافترةفى.ألانتصارمنمر-لةيكونبكادانهبللا.حال

علىتسيطرالتبىللراوحهاما.فتاحايعطيباهدأكل

لتصرفاتنوعه!نالفريدالكتابهذايعرض.لوالعذبالباوديالماءتلوحمغريةباو7.العراقيةألاعنية

.خطورةمدىويصورةالغبيةالاميركي!لقالديبلوماش!بنبهانحفرقؤوساولامساحينمتلكلاوفننالمحفرت

الاميركيةالخارجيةنظارةفيهأوتقعوقعتالتيللاخطاءقي!يحرقهمقومو.فيهائفعلاضعيفةبرد1ألاشيءلا

.الالستقلالالحديثةالشعوبتجاهلسياستهافيأن.أكعسامبمظلالمنأكثرمنها.حإمبرجدونفلاالظهيرة

ديالعطشانالعراقيوعبةحرارةعلى،تطتحعرلالابا.

...-..يبقىو.معدومةالظلالدامت،هبناك،الئومو،حفرها

الولاحيهالدهداو!يسموحعي!قهلكبانهكماباكماالالفنيةلمحباالقصئةالعراقي.لتمناهاألتيلإحلامبينللفرقساحراومزأالنعنام

يخوبىبلدأنصنفيسفينشاطاتهآويشسرحانذةصؤلمارمزأألابرتظلكما.لحققهالذيالتالهقع1والو

..رانعقصصيئباسلوباسيالثرفلتراب1تقلبالتيوالمساحىالحادةئ!ؤوس1منللحرمان

"صالمحية.الباردةالمياهألىوتوصل

الثمللهلىأيحدثهاالتىوالعاطفيةالنفسيةالئتالبم"وام

بيرديكويوجينا!بدرروليم:ديين-برالاصالناقدينتالي!فان،العراقىيحسهازرىأالدائمالعطثىوذلك،الروحبمح

غيرتشخيصاتشحيحاعن،تصجةلاالعرأقيةلإعنية

والترجمةطظليفالمتحدةاشتردار:امحطرل!!ثغزيرةماددوأجدونشكولاونحن.واء

يروت3511بةبص05الفكر.بةولاجتماعية1ناحيتهامنألاغازىمختلفتأملنا

5!!ههـهههه!؟حيههكلأئكة5.ئا.ردت..لرو!
العح!.ههـأسأءتاحىا""لىلذلكعزمرأنولعلنا

7"



إكلح!،*كلي،***كلي*!ي*****كي،،،*"،سس*مي،ههه!هي**،كلي**"،كلثهى**كل!**،*كلكل**ص***"*3*3،،*كلي*أء

أ

برص---ممدرومصركأو!لك

!.

برنجمهسحطاؤتبزغبقلبيياللاخركنتالجابعيرهتفت

المكسسانحدودور"ءاشمو)يسىطىء!اتيولعياإأهممل

وحدهتكصوواعلوولطجر-نحبافىاالصححاالدا،حنتسةليلليلفرممأو

دماف!صفيلمومعيح!دلقفاروى*،صمت-أ
هـوءبجيمرص

ءدفجدوليرقردى

كل-شىءفىولرعثىفتلرءأحكليشحياحيهسايخمالومابعيريونتظالمراء"
حدررراالجباسميمجلعحد

....كلخارانفعالركر

لربمإس*توقغيرعلكما

وأنتهينادقائقناتومرشو!-يخىءلى

اصعىزلتوماالحنينكتابطويتسوكنت

اصغىزلتو!اصصكتواطبقالسن!بنوشوفت

بمإسيعميبفركاانارياواخمدت!

البخاركنوزالى3أضم*

للشموسسكلالملمكأني
لسىلماواحلماصفيزلتوطالمسافاتعبرهتافك!رن-

واعلو-اليكاطير"انطوإئيالحساةيفحنبعلاأ
صى.

وظل-عميرودركما
.-ء.سماف!عمقسو"

تهلشمسوضحكةيرفحريرووطءمسمعى5فيال!لضداندا

و*
للطراوهويا

نلتقي!غداحاتألفالتككلما3اوطر

ألرضىذراعخديووسدتبالدعابهتغلفها42

شنب!قالحلمعلىسونمتالصبابهبمعنى،بالعتابنهاكلو

كلمهكلومعأصغيزلتسوصالم

طوقاسنفدوىوردتفتح

حعي!عم!عجعع!ص***ير*!ع!*-*سب!بر*يربربرءيربربربر****بربر?*ءير*كل!م!
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.،-،-؟حبمج!طنرشءبم؟-ض"*+!-"--+:-لم01-س.لأ-..،-:.-ة:ش/ط

؟إسة.إكا!9--تر؟؟بزقيبرط!ب!حة3كتر-نن+-خ!+كأ؟!ئم-كانه!نن!-ك!؟..:د-01-..:--برا-أ

،يه!حم!9!-.بة:كك؟إ!م!!؟!-:-قي،خ!!ثيه!در!6*؟!!ملشكيجبه!دمص!!!حتنتجيبمبر%ؤ-...%.؟.2ة.-!--+أحين!-م.ء.
فرز!تمة!++لا،7-*!!+،9ءو:ا-..د.--!!د++!"+4+*!*-كيم++لطخ!!!ير1"ك!:ث-+ا-+.د.ةهـ+:++إد3::؟ظ/- ،-!"+6-..!---؟خد"+5ث!5-؟دص--مم!-سثحايرش:!هرلأ*!--خ.

لم.-.+!ءنى+!!دكرح!حمبنيربلح!في؟ي!جم!ح!ئج!ووبنبه!!ا-*فيقي!خيمحمص-ول؟م:!"----./.لا.-9+.+.:+.+زز؟!،..!ي!يزس!ىلم!
--ص!!ل!؟-لا2**-ير-+ءي!-!-!ر-ب-حونكأ!3خط-شص؟فيا-ح!ط!كأ.!د!ج:،...-....

.؟+:يمةخد.2جمنيهدك!ت!!حم!!حم!!!--.!ب-برد!-.نهث!

!!ع-للأ!أهـ-+لبئهيهيمررآلى!يح!ثع5يب!ئه!

!-?-!.ول-!ةء!!!!؟ور؟--برعظآ؟ء-؟-،!-د!حط+.

ح!ا!)س(!بهغس-!لاأيم!ؤ+في!-إ-يك!6إ!؟؟خ-.لأ+

--/برشلرقيكل؟!!لمنخ!ةلأ!ف!في؟؟!؟!!ل!!-س

!!؟.!ءننببئ!-!!ئجث!*ل-!؟...:....لا.:لمحمحبممحص!ر2لىلم

..!ءيهرغ!خ!!ع!ك!+،نم؟س

ش!تت1تج!تججب!ش-يمانجصخم!:!آ،.بخ،+!بم7-0000-أ

.01--؟نجى+!ءبنخيضصشخ،د-؟!..-+!ة+!-

-.مو.04ا.للى:ح!ك!-!---،-!تا،3سآ+-.:؟!،.د.:-أ-!.

-!س؟؟!ووفيط5؟-،!--بخ؟-+،تر!؟.-ا!+ث-!بم.ت.!+"-..+

!!بز*!،+لأث؟!.-!!بئ؟-نمكا!به!!يمفي!:!-د؟دبءئج--*ول-!.!!؟-افي:!.الحلقة،اصطدامحادتفي،البهـكاموص!رعكان

ورقي4ح!يرخم!بص3ت؟-+2!2+؟!،!ش1*!!حه!!ب!رزأثكأح!!خبهع++.."ةكنن؟...".+في!؟بأنهايعتقدكاموكانالتي"العبث"هـلسلةن3الاخيرة

+-.4!ذ-!غ--آ-"-ت.ا---؟أ-افي-ب!.+-تجبمش+آ!،.كلإ-؟في؟!نرور!*فيخؤ!نر"ة-.؟-سانلشيءيمكنلاالهوالحتى.ءلها"البتنريةحياتنمالعود
-!-بمى-!!ا+دب*؟-+!؟!يم؟!ح!!دسط!!آ!به!3-.س.!ح!ش2+.

*"د!لأ!!-3--،آ+فينء!؟ا.+!/!م!!؟

بما!-قيغ؟.ب"ر!!يمفينن؟كبمئمفي*-خبهنئ".-!لطالعتطعالتبالمي!تةكهذهالحياة"معئىلا"لجسد

!لا7كأكي+!.لثكر؟.!؟!م/-؟كع!!ذ"+.-لأ؟ا!لى...

بز.-+بم-ك5"ع-!+-+،ذحم!!ء-ء.4زليتحررالانسالىبهيحسوشوقوتطلعجهدكلالتفاهة

-!في--لأظ+*د"طم"!!2

4في:ظ-+.."+لم-!""د،نج!،1--ءللفلسفةتطبيقحيرهيالنهايةهذهولعل.التفاهةمن

--!.-.%-ليب--ة؟؟،3ط:!الا.*.،

11.-:ء"7طنرت-غ.ئم+!شول!-إ+(لمسيزي!لغامو"اسطورةكتاباولكتمفعنهاالتيالعبمية

لا""!:خمثبئ"*-؟.!"التمرد11لفلسفةحاسماجهاضدفس!هقتألوفيولعلها

!-.-ا!!!مدود!منبهايخرجانالفرنسيالكاتبحاولالتي

.:اسسبذلكواضعما،الايجابيةحدودالىالسلبية

مثلامسارترزهيلهاليهاينتهلمصارمة"اخلاقية"

1001/2.سش-2.-؟لأ!.ةاهذهعنسلرتريتحدثأنعميقمغزىذايكونوقد

(..001+2ء)م:+++9-"كاريمثلباله)1(مصرعهثر1فيكتب،كامولدىألاخلاقية

+/"أ؟\!7.!-الصفلهذاالحالىالورلث،التاريخوضد،القرنهذافي

،أ-كبماهي

أ،ع!-ب..-ماابدعتشكلاثارهمكانتالذينالاخلاقيينمنالطويل

لا/.س3الانسانيةنزعتهكانتلقدواجدهـ-الفرنسيالادبفي

.01-بهى.!س،!جمرطد*++نننم،؟تشهر،الشهوانيةالقاسية،الصافيةالضيقة،العنيدة

داموما".العالمكصممتوبينالبنترياهـؤالبيناليائسةالفاتدةالكميفةالزمنهذااحداثضدلليمةمعركة

فلا،"الوعي"نسميهاالتيالحاسةبهذهينعمألانسانقلبفيرؤكدكان،رفوضهبعباد،انهغير.يلانسجام

منالعبثادراكعنينتجالذيالتمزقهذأمنلهمفرالواقعيةعجلووجه،المكافيليينوجهوفي،عصرنا

صحيحبالتمرد.الاالعبثلهذاحدوضعرفضوعنجهة،."الاخلافيالعنصروجود،الذهبي

ذلكمعيبقىالانسانولكن،موجودهوساثمةليسانهتطورياخطاكامواثارفينرىللاينبضانناعلى

النمعلانه،القممةهذهننقذانوشغى."قممة".،..،..
-.....-لهيجههمنبعدتكتمللمالانا.رهدهلانمنسجمل

غيرعلىالاخوةطريقعنالانقاذهذأوسيكون.والمصدرمن،ليتاوالتمردالعبثلحظتىولان،ناقصة،منقطعة

رواسةمغزىوهذا.املغيرمنالعملطتريقعنو،وهمص،أررينزاعفيفهما،وأستطرادتتابعلحظتي،اخرىجهه

عمله،يستطيعماكليعملريوالدكتوران:"الطاعور"ولعل7.نهاإئيبشكللاحدهمافيهالغلبةفيمست-
مسمر

لشىء.يؤمنانغنر،منلالطاعونالمعزولةوهرانمدلنه....
".....-ديالتمز!منالظلهذايلميالذيهوالموصولالصراعهدا

اما،مشاغرهفيالاالعنائيةوألبزعهالحنانلجدلاولحن.خا.صةبصورةحياتهوعلى،كامواثارجملةعلى

أكثر"طفلموتفحتى..للصرامةالافليس،افكارهفي

العملعلىحرصهيعقرانيبلغلا"الارضعلىظلماالامورواضحةبصورهنجدء،فلسفتهأطارفي،التمزقهذا

.للصراعحسهيخمعفاوبانالاعتراف:بساطةبكليحني"الذيللانتحارفكرةفي

من،ورواياتهدراساتهفي،كباموانسان!ان،وا.!نجدوىعدمفيبالرعمولكن"تعاثرانتسعتحقلاأبحياة

"الغريب"برمرورل"العنمقوط"حتى"سيزيفالسطورة"لان،الانتحاريرفضكاموفان،وعبثيتهاالحياةهذه

الكائنهذايظل"الطاعون"و"المتمردالافسلن"وخصيصتاهمااللذينوللامعنىللتناقضرفضهوألانتحار

فيحتىتقريباسلبيايظل.يتمردحينحتى،الممزقالانسانيكونانمعنىمااذنأالعملف!ما.البنتريالوضع

يعمل،أنالايستطيعلاولانه،املبلايعمللانه،ايجابيتهالمجابهة"النهايةحتىنقيمانالايعنيلاذلكان؟انساذا

وهل:يتساعلانالىمدفوعانهكاموقارىءيجدوهكذا

يتجاوزلمان،انقاذالتمزقهل؟حقيقىأنقاذذلكفياوبسرفاتور-"فراس"مجلةمنء.هالعدرراجع)1،
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لناوليس!..اوروباعلىانفتاحهامنبدلا،عصبيتهاانالغريقيستطيعالتيالمراسيبعضالقاءالىنفسه

منطقمنمستوحىهوفانما،الوقفهذانبررلن؟بهالألتشبث

بصه.يستعينانبكامويربأالحرالفكركاناستعماريبأنالاعتقادالىتدفعنيالتيهيالاسعلةهذهان

الفرنسيينالفكرينمنفياأثارالموقفهذاأنوالحقا!لهذايدعم!ظهوان،بصدينتهلمالكتابيكاعوعمل

لاولكننما.كبيرأفاخذاكاموعلىبهفسجلواالاحرار.)2(ناجزغيرناقصا

بضسع5(!اعامكتبقدكاموانتنسىاننستاليجطرحفيىيطايلح،-لىبل،المثكلةينهيلاذلكولكن

يتعرصكانالذيالاضطهادعنالجزائرمنارسلهامقالاتاسطورة"مؤلفلدىالتمزقهذاتفسيرما:السئزال

الفرنسيينالصحفييناوأئلمنكانولعله.الجزأئريونلى؟حياتفيا.لتمزقوولينحذ.شكلواي؟"سيزيف

وكان،الجزائرفيالموقفحولالخطرصيحةاطاقواالذين،التمزقهذ.اوراءك!نالجزائرمأساةباننعتقدنحن

وان.ألسلم.وقتفيالجزائرمنابعدانذلكنتيجهمنالقضيةمنكا/موموقفانوالواقع.خفيماكمونهاكانولو

،شيءبكلتنبأقدانهعنتكهثفاوللاتهذهمراجعةموقفادائماممان.حاسملموحداموقفايكنلمالجزائرية
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.الفكرةعلىموافقةالوقتذلكفي

الانضمامعلىكاموحملتالتيالرئيسيةالاسبابومن

بالحملةالاشترلكفيرغبته"الاكسمبريس"تحريرالى

ومنديس.الحكمالىفرانسمنديىاعادةألىتهدفالتي

فيالشعوببحقوايمانهالتحرريةبنزعته"عروف!فرانس

هذهفيالمحرر)3(دانيالجلنويروي.مصيرهاتقرير

العريالخطفيالترمبمالحابغةىنصحفيةرحلةكلاثر،كاموالىيقدبمكانلنهالجريدة

أساليبعنالوثائقمنمجموعة،الجزأئرألىبهايقوم

الجزائريينتجلهالفرنسعونبهايقومكانالتيالتعذيب

"د7حام"خطتماالوشيخطوطبأحلى..النثرالىبعصهاكاموفيدفع،العرب

ووالد!،للربيعامسوتفديه

،سطورهوصف!التشبيهاحاولى!وآثر،5691عاميةللبرإفىالثورةاعلنتوحين

نالثد:نا1ملالتشبيهاهـجزواندامتمزقفريسةسقطكأنما،ويصمتينسحبان
ألعظيمة،الثورةتلكلعلانومنذ.للتطوراتهذهاـبسبب

ملتو،غيرصممههذا،فكالجيشا!فرنسىالكاتبيلتزم،سنوأتخمسمناكعرمنذ!ب

.المتواردسربههذافيدوكالانويحاول،بصلةاليهايمتمافيمطلقشبهصمتا،

أنما،العصرفيلثنامنليص:لعمركالمرحيةالاقتبالباتبضالىبالانصرافتمزقهن5يخرج

واحد!المراقمعبقرياتإخوفو!كنررواىةأقتباسو،عل.والفرارالغيبةلهتحققالتي

خطه.الشعرجودشعراخطاذأأنألىكامولدندخفيبحنانتشى"قديسةالىانشودة"

-...القصائدتجودأنعليهكأنونهائياكليالأفيهينحازموقفماالجزائريةالقضيةمنيقف

روعةلكن،اللفظصوغذاكومايكنلم"كاءواندانيالجانويذكر.الضحاياجانبالى

أهد!يشالمح!الخطمصوغ*صلهاقساية"الولجنةالىوارائهتهمعلوماكلتقديمفيقطيتردد

*،*كاتومنه،القسريةوالاعتقالاتألتعذيبشجبحول

صؤلفبانألكاتبويضيف.الملأعلىذلكالايعلنيؤثر

كحروفهاهل،للضادتلك:حامد""ا:بقولهموتهمنوجيزةفترةقبلصارحه"الطاعون"

(ر؟اومراوداثمدلبونحلا"مبليمسمزقانكأدركان،تكتبمااقرأوانا،يكفيني"

تغيرولللذينالتركقومكفسل.نبرئهاوكاموموقفنبرراننودلافنحن،وبعد

فاقد!للفقدأدرلثقدهل:الضادعن،كاموعلىكانوقد.موقفاتخاذهونفسعهالصمتفان

سطورهادونالحليجنبالحلي!والجزائرلأساةادراىاعمقيكونان،الولدالجزائريوهو

؟..القلائدايناقلاتيناحرففياالذيالموقفمنهايتخذوان،اخرفرنسيكلاستايمن

قدودها،لاحتالضاد"الفات"اذافيولكتا.والثورةوالتمردبالعدالةايمانهمعينسجم

وحاسد.،قالالغيرقدودمئبدافيونبحثثا"رهنقرأ.2ونحن،نستطيعلانفسهالوقت

هـ...ص..الساةهذهشبحنجدانالا،تنيرهااضواءعنحياته

محبب،عمز"ا!الثا"دمطوفي.السطورفوقمخيما

ناهد.7ءغيدفهي،غنج.،(العين"وفيانعليهرفرضالخياةعبثيةبانيعتقدكاموكانلقد

-،لمقلةروح"السين"فيكموللهاه؟أ،مأ،أالتو!عيثةيعيشوان،الحياةعنينعزل

...وسائد،هناك،تعاريج..لهايستطيعلا،وكفنانكانسانأنه،يومكليدرككانومنه

***وهذااه؟أهـمأ،4المتضامنالمشاركعيشةيعيشالىالا

غاليا،كالتسرلحسرلاتلخطكبينالصراعوذلك!ا(.ل"جوناس"الرائعةقصتهءخزند

..لأ.تمزقأدمىكاموضميرفيخلقألذيهووالتضامنالتوحد
ساهد..ولصل،لدوأطنهـب..الحديثالعالمىالادبعرفهوخلقينفسي

روعئر!قاماللماخللسبج
.إ.والفرائد،الحلىاينالا:!ولصاثريسسهيل

..447العدد"اكسبرشى"مجلةراجع)3(

دحلهامين"*داب"فيوشرتامريسيمطرجيعائدة(دعربيةالىترجمتها)4(

ر!!حي5891الثانيكانون
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وعامية،الموسيقىونشازوالمعنىاللفظتهافتورنفيهاقحسةمن.،فنونهبجميعالمعاصرالعربيادبنايعأني

أصحابهاخياناتتتضحعندما،الشعريالاحساس.خدلصا"بدءاتكون.لطدهرحده،ولعدودراسةوشعر

اولفيوذلك،بهماوالفخربحبهاستبجحونالتىللامةهى.هرماوتثون4مرحاولا،ولأددمرحده.ديستالها

كالبياتى.الامةنضالفيالنصربدءاماملهالمتحأندخالعهابالنسبه،الجوانبواضحهغيرطكحبهمهالطلالمحه

واضرأبهم.والبغداديولسيسى.ذانهمنبدءاليومربنللانددكدل.لمتدومهااو

حقيقىضه!مور5ذلتاًلتجديدنزعةتصبحولاو!و.،الجذريالوعيهداهـنأشد،بنمسمةالوعيمناصا،

امتهم.تجربةفيالعامةبالتوريةاصحابهايرتبطعندماالاووعب*شيء.ايبعدعنهيقالاو*،بدءمجررثبدءالا،

المضمونفيتجديدبدون،المعنىاواللفظفيتجديدفلأبينما،تخته.لرتجلاالتيبتةالثلالوحيددالنفطةهو،هذا

قعالولبوجد.أنتربطه،معاشةثوريةبدون،لاشاعرالحيشخصياتدات،اخرىادأبمنغابفييختنقيكاد

لمكلاسيةفىوتزدهرتنموبالمحاولةفاذا.للامةانثوري،مهاجممداهممنهاثل،الهيتةحد"دة،الملاهحمشيجسة

،العامخطهمننيالثلوالجيل،ابوريشةعمرعندثانيةتتكونلمهيولىايةاستغرا!الىينزعفضفاض-لوبذو

السيابشاكراوبدرالخطيبويوسفالعشىكسليمانالادابمنغاب.لهالذأتيادقالبفييصبهادكي،بعد

.حجازيواحمد،الصبورعبدوصلاحفيخوفمنونقةلينةفريسةتلفاءألترسةالمغتصبة

تراثهالحديثلعربيللشعررؤلفللخطهذامثلبهد.المحيطةالاغتصابمحاولاتفيخوفمنإلثر،ذأتها

الشعرروحمععميقةروحيةبصلةقيمهيبنىانه،الجديد.قريبتراثلهوليسى،بعيدترأثعن!فصولىادبنا

ولقد.الدشيةاشكالهمعصلةهيممااكثر،القديمالعربىالغازيةالعاليةالادابمنشتىموثراتبينغريبوادبنا

ألتقنيةيتبعونلانهمليس،إلكلاسيةاسمتحتصنفوا.ومفاهيمهاقيمهاواتضحت،شخعصياتهاتحددتالتي

حياأستمرارايبعثونلانهمولكن،الكلاسيللشعرالقديمةتغزو،تتأثرولاذؤثر،-بفعاليتهاطافحةالابعدهيوما

يحقولهذا.الخالدةالقوميةالروحيةقيمةفيجديدا.تعنوولا

للاصالةاسريضعولن،هـجدداتراثليغونانالشعرليذآوهىادبنا،منألقصةعلىينطبقالحديثهذاكانواذا

نهائي.لامستقبل(حتىالحاضرمنذلشعرناعلى،وافدحبافجع،ينطبقفانه،تقريباكلهجديدفن

خاص،تصنيفلهليكونونسائنافتياتناشعرواماحافحظمن،المجددةإلكلاسيةالدرسةومنذ.الشعر

فصلهالىاميلاننيوالحق؟.النرعاتبهذهيلحقانهاممس،وسرعاننزعاتتتحماعد4هذارومناالى،وتوقي

الفحلهذاًتبريرالىمباشرةالجأاندون،لوحدهفئةفيمفتنةكلها.زائلةولكنهماهـاخبةكورويجاتتتلاشى

هـنقريبما،ذلكلناسيبداوكانوانمظاهركونهاتعدولاولكنها،بالتجدرد

بانالاناكتفىولكن.الدراسةخلال-.:-ولا،الاخرينتجربةتتش!ل.تقل!يد

هـصرورةتمليهالفصلهذاالىاقول؟."ت:،أم.!.-...خصبترشخصيا!-لن5تمتح

ل!سمهـيلعلمبةواخرى،وجوديةلقعمهاولد!؟!ح!7!!،المجنحةاللفظةفيالفمكلةانتارةتغلن

فيس،!ص!-+دبخ!+فاذا،الموسيفىألىالتمامالانحياعفي

-!4ءا.!!-+قي"4-يرلا..الغب!ماالكلماتلتداعىفريسهتقعبها

ئيحتىالنشلالنتعرساحفيلقدبرزت."-.-.مدرسههكذا،عندنفتخرج.اهـإدر

دوىكف-اساسيةشخصياتليومس.-.ى11طا،محمودكلنالروور،نس!ية-تدعى

اولزهضيصف،فيالملائكةوقازكطوقان+زسزاًرصوريةالىعقلسعيدرمزية

فيألخضراءوسلمىهارونعزيزةثمإ.-.قصانى

منهنواحدةلكلوكان.تالزسيصف-ةكلن،الشعرخارجتبدااخرىونزعة

النسائي،الشعرتجربةفيوادرنصيبونفسيةللحقيقةحبتدعىزظريةمبادىء

فيجانبللخاصةبطريقتهماكلفساهمتةالاولىالخطوفيفتسقط.لننعبيأ،لالثورة

قانطوفدوىشعروبقى.لخردونمنهالجيوسيا!راءسلمىبما،للقنخيانتهاتتضحإذ،دربهامن
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هـامابقدرحيةوقائعلهاليست.حب!جرقيتبنيفييتصاعدمنهاخدرالاحساسطالخبيء،ولغلفانثويةطويلةترذيمة

جهةعؤيزةشعروينحو.منسابةخياليةاجنحةمن.الخجولوالعاطفةإلحلم!نتمردفيالسجينالروح

نتائجهاتحققتقدالانثويةالبورةانفضفترض.اخرىضمنالثوريةسجيتهاولها،المباشرغيرعنفهاأالاذلكومع

العاطغيزخمهاذاتهاعلىتعرضانالاعليهاماوهي.فعلاأكترألسلبيةالثورةنتائجمنىتعاتكادالت!الانوثةمعاني

انعط!افاتهشتى،توتراتهشتىفيتابعتهوقد،الخاصتحىتكادفلاهارونغزيزةواما.وعهدالرجلعرفمما

جز!اتخلالمن،شارفتحتى.تهوهوأقماته،وازماته،الصغيرةالعواطفعالمتتابعوانما،الانثويةالهـثوريةبموقف

حدودشارفت،اطلاقيةانسانيةبقيمالمحفوفةالاحاسيسوتعابيرهألضخمةبالفاظهالكلاسىشعرنايجرفهاكانالتي

الخصب.التصوفيألاستغرافالفتممااكثرأللغةبمادةابتلبتالتيواساليبهالمصطنعة

ظروفهالهالاهيأتها،اخرىحاصةتظفرنانىكشعرومنفيماانسانبروحالخاصةالدقيقةالمشاعرءلىالغوص

وهي.بقاتالسللزميلاتهاتتوفرلمربماالتيالثقافية!حئسلسفةعزيزةشعركانهناومن.الوجودهذا

)علشقةتجربةتجاوزتانبعدالاللقاريءتتضحلمخاصةفنيتوزروهو،الذاتيالانفعاللمكامنالملهـمةالكشوف

عناختلفتماالش.،للاولىغنائيتهافيهوودغت(الليلهس،يحفلالعاديالانسانيكادلا،منسابةهاربةحالات

ورهافةرومانسيةمنفيهبمماالانثويللشعرالعامالطابعوهى،الاصلحمصرالنتخاصةهىوتلك.اليهاينتبهاو

بمعانيه-،وتوابعهللحبوحنينموهومةموسيقيةوح!ورالعاء-ةووجو!هاخطوطهافيلا،الانسانروحاعطاع

فة.الألو،الاخرىالارواحمنالافمع،والتكراربالعادة،المشتركة

ألموقفمستوىلى1الارتفاعالخاصةبهذهواعبياضوأئ!،خلالمنتلوحالتيالعفويةاللونياتابرازوانما

بثروةالثقافةعناصرتمتزج"حيت،الانسانياألشاملد.الانسانيةالفىقرارةالبسيطةالخافتة

للشروطملةللكلالاستجابةبعمقالفكرةبدقةالعاطفةاوأحداتجاهفييسجرانعزيزةوشعرفدوىفشعر

الفنماننلمحبداناوهنا.للانسانوالميتافيزيقيةألعصرية.ذلكمعيفترقانهناعنولكضهما.اولاالانثىشعرفهو

الصعورةيستبدلى،بسيطةاوليةحدودضمن،اخذوقدتتجلسىالتىالانثويةالضوريةضحى3فدوىشعرفينحو

يشبدلها،للعابرةالانفعاليةبشح!نتهااللفظةتجرهاالتي-

الفنيالبناءمنجزءاكونهااساسطعلىالمركزةبالصورة؟

الماديوالانسيابالاستطرادتلقائيةيستبدلكما.الاصليطصصص!!!هـولمحاص!جممافى

الفنية،وللعنإصرالاففعالاتعلىلالسيطرة،البىزنماديةمعصصصصصصصصصصص-لزخممر!تاذص

لهييءذلكوكل.والاننحابالا"نضقاععلىالقورةوظهور،7صصصصل!صض!
ألاثارالداعالىيؤهلهالتقييممناخرلنوعالفنانحدان.!3.-ج-01-

.و=يرير

الاصملة.صص
جب

ف!محد(الحمالمالنمعمنالعودة)لسلمىديوانوفي-ص-ص=صصحس-=ص
.!نر!ج!جم!!ي!

بلحمةاكتسىوقد،للانثويالشعرفيالانقلابيالمحىذاتصص

نااردنماواذابةفنيتهامنهلتمتحالتيبالتجربةخاصة

انوجدنا،الديوانهذافيالشعريةالنموحركةنتتبع"

تتععرالديواننصفتستعرقتكادالتيالاولىالقصائد".!ضص2

وقليلا.ألشعرفيالمعروفةالانثويةالنزعاتاكلرافبين.-(

علىعملتالتيالخاصةالشخصميةطريقعنانبأتما

جفافبعضمنالا،بعدفيماالشاعرةوابرازهاانمائها

وهذا.اؤثرةاالفنيةوالصورة،المنتقاةالكلمةفيوعسر

خصبهتبرزانالشاعرةاعتاستطلالذيهونفسهالجفاف!"-)ورئهفضص"جمر!كيحرث

طابرلعودتفكرلتفكيرن.عنألتيليهللزمالصفةاإلقمئصذهالخالامىحرفيا/لا--ءلرطل"ء طجانخعخحعيتهاأعنوأاسعدمىلسيةغنففتى!صاقصميدمجفوكفذبد!خده---،أي!!وريرل!عير!!ى

يمليهانثريةخلالمنالابياتفيبعضالجفافخاصةتظهروبروصصب!ث!ضسجض

المتكاملالوجدأنمقكذنمعلالسحعبعسهاالعقلنيالمقافكرياكثر-صئزث!زئحي!هى

.اراهاندلسارضفيعربية(الجامعاى!قطعةهوممك!حفلأث!ل!-مإلمحافي:

..ثراهعلىارررودآثارالدهرعمرستطلا؟كا66ع3:--!رى!ر!الرفرشهـيس*-ء6علإلجخه

-؟4



الفاجعئالموقنس-انفعىفيمخلصةعفويهقوميةاستجابةولولا

التيالمعانيازاءنهائيلااسىعنسلمىتصدرلنالمحاجيةباوليذكرناالذيالجامعهدالدقاء5الشاعر

رلىؤيةذاتنفسىبهاوتضطرب،خارجيةا"حداثتمليهاكنزوةولبقيب،!نيلاترالقصيدهلضلعتاوروياامام

فهي.الاشكلليللانسانالمحاصر،العالملمعطياتفاجعيةةمثلاهذالولا..شاحبةنثرية

تحوزولا.الاساطيرابطالعندكما،م،دياتمرداتملكلا.لمدينةنواقيرولتقرعالاجرأس!دتصدح

فلا.الغنائياتالتناعراتعندكما،انثوياستسلامعلىحولناادخلردواجراسى..لهافندا)ؤهن

ولا.المصيرسطوةازلء.صطنعاغباءتمردهامنتجعلقصيدةتقفالديوانمنابتعثرالأولادقسمهداومن

السادية.العواطفاحابيلالانثىاستسلاممنقيؤلفتأثرولافيهاجدةلاروعانيلتكرر(والراهبانا)اخرى

ولقدبةالرعبايقاعفيالفاجعيالموقفلهلكا/نولهذاامكانياتمنبكمريعدالموضوعانورغم.لصورهاخاص

طوبلى،مدىذاتشاقةنبرةلىالرعبايقالمعتحولمشكلةفهمهردرتألشاعرهانالا،الشعريةالمعالجة

الابديالصمتوهوةالصاخبالطسذروةبين.خماوج!لن،تغربهلننثىى7!هي.والتصويرالايحاءعمومية

الذيالدائمالندب.الندبصرخةهيالنبرةهذه.الكالحالىتطمحلنهابيد،ألغوأيهمنالخائنادمفيهترى

ن!لولتكل،عابرةءارثة،"ءلجزئيةمأساةكليستثمرالهيةلوهامسبيلفي5لدتياوفهرهوتبتلهنفسهسكينة

الندببعثسبيلفبى،الاثارةعلىألقدرةيملكالحياةالقصيددهذهانولو.هيدالأنعنمانيةاوها"هاتشبهقد.

مبررهربصيع،نسبيتهيفتقدندبايكولتيكادوهو.القديمالتجريةنمومنالثانيةالمرحلةالىسبكهاتأخرقد

منفيزيقىالميتاالوقفعمقيةالىهكذاويصل.المباشرجدقيملبرزت،لشاعرةعندالشاملةالاسنقصائيه

.الوبرد.تلقاءهيديهلبينمنمبدعة

.الندبايقاع،سلمىلدى،دصبحالرعبارنناعانمجمبىعهافيذؤلفالباقيةالقصاذداكثرفمانذلكومع

3ءبتماالديوانهذاروحعنصغيرةقصيدةتعبروتكادانضجتالتيالخاصةالشعريةالتجربةعنالمتكاملةاللوحة

آلذاتئ.الفنياسلوبها

.-ملنلقى،القصائدهذهعنالحديثالىالانولنصل

-.صوصص!امظ1فىاروتدركم!محهتتلمسآخذتوقدالمفقودعالمهمافيسلمى

صىدونمشباتخص!..هبهغيايجياتدر

-طالبا!!9ل!ر!ردكلفىمؤشتسهالتجربةوا!ايةمعيد!حمالمعاصرالعربيشعرنااناقول

11ا"ا!ولستطلخاساسيةبخاصةأحىكلمالانسانيتناألوجودية

سءولافىى-.ئرالخاصهوهد،خاصاونغماجديد"اثار"اليهايضيفأن وصفاوليرهذاالرعبوايقاع.(الرعبايقماع)هي

:.:.سيكت!الذىالاصيلادبناوجهعنتعبيرانه،روور،نسيا
-؟!!عنتعبيراوليس،كلهاتكويننامشكلةفيحقاالظثيرله

مطبمعيالرك!رصتا!ه!بالنسبةالاوليةالمشكلةهذهمعيلتحموهو،وحدهإلشعر

ئ!ييردارهمربهصالمحوصف!جمعالجهىالصكو-سرمحإ+()1(الرعب)ايقاعابتدأولقد.ثانياوكفانيناولاكبشرلنا

!!شاكر)بدرشعرأئتاكبيرلدىالاولىوثيت!فيهذا

هاريخصكاب1هذ!عوىة"ص!زطوريةبتصفيإرنانياتاليفهواخذ(السياب
-ا؟.نرنر!وهل.الخطيبويوسفحجازيواحدألصبورعبدلدى
لفذيمة1لصصحور1شذ1!طنجئافى!أبعند،.ذاتهد!يقاع!ؤلسة.احداءوجة5فييبرزهوذا

عصعيسماهداحم!!يم-.سلمى
!بمتركت،الرعببايقاعاعنيماذااوضحانحاولتواذأ

يالمجصصر!هه!لعصاللبم!صهضط75عتومنهم،ابملاشكاالجيلادباءمنالطائفةهذدلاثارذدك

ال!ص!رصسقروو.هـصصا!صمم!ا%ارجر"!ولنسع.)2(والدلرسونوالنقادونوالشعراءالقصاصون

بم!اثالارخلالمنألادبهذاخصائ!ىبعضابرأزالىالان

اهـماسأهـ!الرف!!اشه1م"دشاصفهطباعه!!%.ديوانهلفيسلمى

!%كتتنقد!ىلرعب1لايقاعالاوليةالمخطوطبعضاوفححتلقد)1(

صرش--43".-سلمحثافضصلملشضرنمااصى!.اروره.ردص.
ء.-أ!لمفوتبع6منذصدحيرلصبر1عبدبوأتىكمبعه

لى.!رص!ابممرررالريبهابرى"لهعاياتهـمق".هالادباءهؤلاءعنكاعلافمصلاافردتتداننيالىافرانبودي21(

الطنع.تصوهو(لثوري1والمربياللعثو!يلكتابىفىالاشكا.ليين
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ذلك.علىدلألةأوضح1تعطى(المهجورالشهيد)وقحسيدةلكارتههجنائزيانعيأقلوبنافيتلفيانها.(نعاس)وهي

ومكانوزه،نمعينةملامحمنهوينهالشهيدهذافقدةلقدهذاومع.الوجوديبتلعيكادكبيرلنعش،حدودة5عير

وأصبح.محدودةللتأثرؤدواع،خاصةللقتلوأسباب:أنه.الحياةصميممننعي،مانه

دائما،المقتولالانسانولكنه،الرمزليس،الطلقألشهيديرويهاالاجفانعلىمسكوبالشمسفوءتحتنعاس

وللضانع،عظامهوالمهجورة،اضطهادهالنسي،المضطهدالشاعرةتلجأمااكثروكل،،نرىكما،طويلبيتوهو.

يحملانإنجرانسانكليرفض،بالمقابلويخاد.قبرهاطلالبينألمعولةالصرخة.صدىتتابع.كانهاالابياتمدالى

لدىالشاملالفاجعيالموقفيؤكدماوهذا.مسؤوليته.اليا.سةالارضعلىالسوداءاشباحهاتتناهىلا

يتعدى.خارجمنالمأساةمعاينةيتجاوزانه.الثاعرةفي،نعةالرالقصائدمنعددفيالدائمالندبويشيع

لكشفافالاقهيفتحبل.الحزنساديةفيالانغلاق(الجزربعد)و(الشهداءفرثية)و(اقيناوا-لورد)

كينونتناجوهرهـنهي،خالصةانسانيةعتمةعنالوجوديوفي..(الكتانأذرع)،(الفداء)،(المهجورللشهيدا

المتمزقة.منبفيضالاسيلنةالعربيةالروحتحفلالقصائدهده

.(للختاناًذرع.)قصيدةالكثيرةالديوانمرثياتو.نعرةالشلوتستفيد.البطوليةوالمعاني،ا-لقو+يةالصور

غرققدنتابرثاءالىالاساسفيتتوجهانهمارغموهيولكنها.ألمعاصرالقوميشعرزلمخصائصمنكثيرمن

ألفاجعيالموقفمستوىالىترتفعانهاآ،،دجلةفي،التهويلترفض،جديدةالتحريضمنطاقةفبهالاتفجر

نغماتفيهناالندبنبرةوتتجلى.الوجودنمأدتاملتتركولا،ألالفاطعيوتدلوالتفضيم،لغةالمبء)ىتعتمدولا

الشسعببتقاليدتستعينانهاحتى-مبانترةماديةولكنها.خطابيافأجوتوتراتتابعانالمخلصةلعويحلفها

وغتانيةنفسيةمنالأتميةالمناسبةهذهفيالفولكلوريةىالقوهالشعر.صيغ.تألفهالمالكارثةعالممقزواياتقدم

فجعأشروطلتستكملذلككل.مباشرةووصفيهترداديةقبلمن

بمريثةاحياناتذكرناقد،المعاصرشعرنافيندبيةقصيدة،النلدبةبنبرته،سلمىعند،الرعبايقاع!يتصاعد

هـأتميا،الحاحاأكثرالاولىانالا.السيابلشاكرجيكورذرواتهاالىالمفجوعاللاجيءالعربيآلامب!مينيصلحتى

الشعبيالفولكلورعناصرمنلاستفادتهاواقعياتاثراواشدمرةلاول،لمارثةشعريتحرروهكذا.المطلقةالانسلويخة

،النداءوتكرار،الجماعيالتردادان.المجالهذافيالىويتحول،الانفعاليالآثريوالفبيقالاجترارمن

إسضدرارمنثوبفيالمدائحواثا!رة،الصفاتوتعداد.الخاصةالميتافيزيقيةقيم!لهشاملفاجميموقف

تستطيعمبا.ثرةقوالبللنتساعرةهمدقدذلككل،العطف

تنسولم.جديدةفماجعيةشعريةبضضامينتملأهاان

ءكالقرىالماتملمستحملاتوأقعيهصوراتوردان!علمى!حدبثاصدر

الاجتماعيةالوترموزوكل..وألالواحوالمغسلالعتيق

الحفربلادفمانالشفيالص!ن!م!كرلص

الزهروقا.طف---.م

والكفنالحنوطوبائع

الصباحهذاارزاقهمتفتحت؟-ء...*!--

لدثمنكلس

لولبونوللمعزغمرح8والد؟مميجهـ4!ا

لم4ث
عبرمنيعلمكىبالبلعندوالنعش.-!!-..4.3

يصولليتهمفيقلسياموتالان*-.ش-".!ىو
..طسكا

ساءكماعندالفاجعيالموقفأننتبينأننستطيعوأخيراء0004-؟

دونا)هوصفاسلوبعليهافرضولهذا.ذاتهفيغاية.

ألات،رات"نثحىاًذلكعليهاضاعفا09السبرىافليللادهبنويلبئزةلرابحجديدةقصة

تستطيعاندونالمعاناةاسيرةبقيتوقد.العميقة.ءص

لمكتسباتعىالتق!التقييمعنالبحثبضرورةالشعورغاس،رببرصرش

ناويخشىبألالمتتشبثانها.الوجوديةالمعاناةهذه

ررا!لىمناجبانا!روو"!.الوجدانيةركهته!حوالترجمةللتاليفالمحدظ(لئشردار

بمالال،ووو،اقسىأخطرلى.رديفالىلتنتبهالجميلالالمبرروت3511ص.ب

7بالة،جصالموقفيتطلبهالذيألالمهذاأي،الوجودي..لق0.2المكتباتوفيالباعهمع

76-الصفحةعلى-(لتتمة
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ل!،!ا4*!ر**،،"*"،"!ه!ه،!ي9،،!هم!4"،،مهمه"ء4،ض!ى،4
هد3تف!ب!يمبر.ولا.قيةالاطلامنزوعاضتفترالقصائد

ت/وةأ.،الاتتوىالشعر زر..الانساالمجموعةلشاءرالذاتبيىالدائمةالصلة

نعومةصاحتتها.منذقدوهى.ا.خها+نووحدالمبتملعرة-"س"ت""*"نز********-****
اد-عرهداطبيعهالىبالهـلوددالاعمالعبرارالدحىىلحاصطلقه!-16"لصفحةعلىالمئتن!ورتنمة-

جدانوبينتربووقمبصاد!إرزفان.لىاعى

هـيةاص؟ةعرب-ةبادرؤيطفاةكلزتتدور،،أظفالارهاورةبضرت!عرولخالصة1المقي4و!ملئلنبذعندما

زربتةاكشمبتوهضاك.الضا"عةؤا-صطجنمن!صفدأالرؤب،تهذهم!لالىفمبزولىا!ىانورغنم.ألشمول

يفإصالةمنفيهمابماالصحراءتررببةالىأقربقوميةرء-ا/المهـ-ةأقيبممناكأالىتتبمو.ا!إازهاالا،احيانا

كأ!فيمدررةفانهاذلكوالى.والسلوكوالتفكيرالحسز(اصتماوصب.الشعريةألصياغةفيتجربتكهالهالحعده

،القهعلىضملأبيتهالتالىأحدا3مةكاوالجالالممطمنلسهمقومالدتهاهاألشعرمنوخاصة،ألانيةقراءاتهاتأثيرتحت؟قعذلكفي

حؤامرمىوضد،الاجمن)جزريكبلاستعمارضدفل!طينفيالىاوبفيالوحدةفقدانيسببماوهذا.الاأجليزي

الديوأنوفي.العربيةالاراضيح!اذشزأععلىالحعهاينة)رثاءوص-وواحداموضوعاانكاحظاننمااحتى،المعالجة

الافمالولاءتعابيرمنهاتتضحأبي!او!اة!صىفي!رةوراءهافرض،متعددةباسا.ليبعالجتهقدألشهيد(

:والنضالالحياةفيلهالاستاذسعري،النتوالاعطاءثرالططريقةفيمتضاربةتجاربأ-جازا

التفلحزارعياابي..أجم!الجمعية-الذاتية-؟

كفاحرونسريرعلىميتاباالديوانقصازداكثرالضم!هـفبصىيغةكانتلقد

..إاحالحرسيدراً..المىلا،قلبيجرحيااستعىاتوقل!ا.(رهموازصمنحن)منالجمعتسمخعمل

.....جلءتقدالخاصةهذدأناعتقدولا.الفردصيغةألشاعرة

زستقيكيفروبلمزبعناحرلعميقب!وهـشدهفيالتعريالا!امربنيةظ.ن،وصدفةعرضا

الححهولوالتصبروالنضالفاءالومنك-----.--

ال!قىؤراتفمالاالسمضىنشيدناولا:ممص

..001-....-لنتنرواسطاعةل!لصلم!دصأ:نعئئصك

افسعىمهلهذوحكدلاباتهال!جمخدالىبملمىتسمتطمعتظلهيثةوالكارااالا011اإأ!لأ11مأا%!/!؟.،!-

لمدلفناامىلممعدهدلأ،لاع!ودمدب!العددد!غئفثمممةعديهل!سره!لوالحاتثولؤفهىوورالمر!أمم!إأفيأاا"أاأالمراأأأ

وعمةو!الحاءالهامهلولمحبصميمها!ا!لرلبط

مافيهـابالمقابلسلمىولكن.والفردبةالقوميةمعانيها

كليرىمافيهاترىانها.ألكليةالروحهذهعلىتمردت

هذأمىء?م
فبى،مستسلاألاالدلبطلووتأليةحففرتدفيؤ،مسوضعالعلص!برلية!-سكصمضيىا:بقلم

لسلمىبمكنولا.

لحظةايةفيالفرديةذاتيتهاعنالقوميةذأتيتهاتفصلان

علىألقدرةاحيإئاالقارىءيفقدومم.اختهاتخا.طبطصلى!ودلإصلمح!إلج!يىاء-15ااااااااملااااا""ا.

شرتهورعابرطفالهسالمرحتىشاعندم!لمالجطازتونجهالجاوئعتمممىا!إئر!كاستقلال-ا.فع!ومم!إلضلئي

المتلامحأمتهاوشخص،شخصهابينشعرهافىالتمييزا!جقاز!دنصويئ

العائرةالانثىهذهأأمتها..وصورها.عانيهامندأئما

بابنلئها،الشامتةالغاضبة،المتفجعةالحاقدة،البانية

فقدفيهامبرماوهيدلحزنا،لالندلمتوبعدلطوئللممذلديصكلىلخنممعابه!هسةالمعو-نم!في--!عبمصوالباصع

فىعمدمينويعكعمىأعالنهلإلالشماعرنهالحالصيغةمالدنذكرحوبمممعرر:؟!!؟-!سشمارلمفىاا."-ا!!+.

....،"-.ا!.-قي.؟+-بر.-معلاا-!حم+!فى-.بز

.......!ا.اا:-.!ب.

شعر.بهلهاولعرلمخن!ئين"رللوحاتيلالالممامسيهلعلقولحياشعره-:+كقفث!.!شغث!كق!!ح!*تبا:.--أ!.-+.،ا:-ا-!..-3+تممشا!خ،.-.--ش-.-.ء-.001غر!+.+-
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5+ء3ء*)5ههههه1!كا!هه5هه-55!ه،وح!كاه!صمن،الشاعرةلثصخحهسيمةبمان!والىالداليؤدندلا،-)لمى

فانالعكسوءاى..ألجماعةكا!ةفي،!ردهىحيث

او!ماوهة)ثصأع!ا!ئاالتى،الاخيرةباعتبارها.آلذاتولكن،!جتعهيجبث
هـرلا،الامهلعمعيهالالسارىير3الرمىلوعالمماردال!ه

ؤيثى.منهامثروءيتها،أخرندفرديةكلةتستمد

الحاثيلعانتشخيحسهماطريقعن،امتهالالامتبنيهاطريقعن

./موجودهوماتحولأنما،الفنيةجللنماذتلكفيالكارثة

ميلاد"بنمحجوبو(لكوننعيمةميخائيلءألىاولرورةوأقيتقلبأنهاأي،القيمن5رؤراتالىفعلا

إلث!ريفةعايدةبقلما،ديواىعندر(ستان*.خالصةفنيةنماذج
لماللهعبدحسنأو؟لحساني"الصااغاني))

الشفةى؟للهعبدمحمد(لئاقد*المعنىغنائية-3

الحلوانيخمرمحمد!...6 ..والسعبسوكلاحمد
حورانييرسفاوجدانواالوافعسينآلادب:هيةشرنامبرسيعىعلىالغالبةالنزعةنزللم

طرا!بتيجورج(وربقيوالواذ!ادريىيولف*وتبكلهاحروفهافيال!فخفةكان!الدفظيا)جرستتبعرزعة

شكريفاليالعمرحصادصيالحالهدهوفي.للشاغرء،خيرالهدفهي،الوتي

"""نيكرالسوف".كلماتههيكلعايهتفرضوزانوار9.اوزانهالنناعرنجر

محمودع.العزيزعبدمبادكةصبحية-*منهفغاضت.ا.لكلاسيبشعرنماعلقتعادةاسواهيوندد

اللهسعدالقالسمابو؟لجزائرمدلعدخوكيرلةشعراءمحمد:التي،ا!زخمويةالتجرفيوبفيت،الإنساررةالشعريةبةالنجر7
فالشر/الطيب

الراسثسريفامئانةروحالمداحون*همولا،لثعراءيتناقلها،جامدةدلشاتالىتلور!

كانتوبالتالنى.وتنضيدهارصفهاباسلوبأللعبا،لهم

غسالشعرفيماأبرز،المعنىغنائيةوهي.المنلقضهالصفة

ادريسم.عايدةجد!رة!تالذينالقلائلالحديثينالعربعراءالنتومن.كطالغرب

اسمايسلطادسنمحيي"قرجمطةقصة"ارادةجعل.،وهذاالخضراء.سلمىالخاصةهذهالىاننبهوا

فياضسليمانوالحارساللصفيعميقولكنه.المباننرالظتيرضعيفسلمىشعر

سعديعثمان...والشر!التلج3ادصرطربلااشه.الداخلمنالنفسعلىأستحواذه

ادضعريصابرنشلحادثةمناءإجوفىتدرررطصا!ارئهيغرقولكنه..السطحى

ؤصائدقصائدفيكمماالمكثفالرمزحدوداحياناتحملةالمعاني

.(الحالمالنبعمنالعودة)و(منذورون)و(الر.حيل)

البابفتححسنغرباء.ف!طبمثاقيسلمىتجربةفياطفا)!ولقد-اصبت
الصادفىالرشيدعبدالميناءاغنية...

الخولىيخليلوا!لالثمىولكن.صلهاالنسبيه%لاطاراتت!مالاير،ء،!ن.نالجريه

الحسامينذير-الغادرةالا!عىفات!الطريقةهذهمتابعةعنأحياناتعجزقدسلمى

الباقيعبدمختارالاولا!رماء5.الوووالاعطاءالمباشرالعرضنمعتسيرابياتالىفتركن

سغاتيماصسدالموتمناغطا!ةأإنوهي،ككلابرةملاحظةأسجلانبدلاالمجالهذاوفي

لم.ها(بانترالتاثيرفيالتماوجمنتحملقدالو.حدذاقح!يدةأ

هـههـ!هـكامه!3كا!هشه!ه!ه!كاه5"شهذا!+حهـمدرحولالتساولالىيدفعمما،الباشروب!

وفردها.لمتتثما،الثض/فيةالمكتسبات!سلفيتحكمالتىهيقد،مختل!ةذفسيأتمصادر!ن،ايحاعلتكانطالتماوج

اله!ول.تكونهاصورةتفقدهاحتى،ألشاصةجيهس!الىهـذهكانتفاذا.الواحدةالقصيدةسكبعلىعرولت

الشعرمنالديوانهذاازاءاخيرأيملكلالناؤدوضلحفانها،الواحدةللقصيدةبالنسبةتصلحالملاحظة

شى!خ،بداعىالاأك!اورمئنتا!جالىيتطلعانا،اًي!نقيندذاكمرجعكانوربما.جملةالقحسائدلتفاوتب،لنسبة

الخالقة.الانثىبمشقبليتفاءلأنفيهيمكنالحقيقةمنحدأشعرووان5نماذجللقارىءتقدمأنابتغفسلءىات!و

عالمذلتانثىكونهمامنقيمتهاتمنحطويلاتظللنانهمات،تجربمعيتجاوبلذي1الحديثوشعرهاالقد.رم

الرجل.قبلمنوشبقوتشوقصبابةموفوعحمو.و،عمقاتروالثقافيةالشعرية

دورصنفعلاتنتقلأنالمبدعةالمرأةعلىفانوهكذاذ--رتوذاتعمفيةدائماتفترضلمعنىغنائيةان

تهـوالفيال!خانللاش-،عنالقيمةدورالىللالتئالقيهةؤأفولوولمل.ء،لابد"عيمستوى!بدائما!وةمنجانس

فبطصجت!-،.نركأانطلاحمكل!،!اءىلضسعرهوو!ذا..عكثما،ص!--:-ت،ءاحياز،المبدعرفقدالذيصلمولمةرزالمختالقرأءات

ألقوند.الننميقالمفمار!ذألى،ئلىبوتهدهالتيهيالقراءاتهذهانرغمطألاصكة

صمد!!مطاعدمشقأكماعرإك!عالذاتالا.ذمشجددبةللهـؤياواوز،رةتعبير

77



!بيعحل!جم!-لىا-ع!!"-افىا.صص!ءصب!أكها!.
(هـ،جلدتموزميلادتنتظر..بغطدفيتركتهااقي.م.يالى))

.تتلوىج!لعة،غام!ةوه!!شكولاتذكرينانت..

،طلالبلاالموتكبمو؟معلسرننا،لبيتيبت/هـنالخبزت!صتجديمدينتنماكانت

.الظلالمبدعهوالنورلأ"ن.ابديبجنونتتهتمالزمنوعجلات

طلالنما،حتى،شيءكلفقدنما.مدينتنآشوارععلى

.وانطفأتالشمسعينتفيحتانبعد،الكراهيةفينسر!اننريدوكنا

.ظلالبلااناس.الذاتأحتفارفيونرف

..صامتيننجتمعدناالجهنميالنتططيءوعلى،الجائعةمدينتناأجلمنالتبتلنرمض!كفأ

مجهولة،أشناحهناكعلينلتترددوكانت.الموتظلفيالحياةتستجديوهي

صفراء،شاحبةتبدو،لفارعةالغافيةمدينتناكانت

للشهداع،اولعكاشباحكانهل..الجهنميالفرنشأطيءعلىتستلقي

الرعب،كعناقيدصلبانهمان3تتدلى.تحترقرمالالشاطيءعلىوكانت

.الظلامبوجهحياذ.أجلمنالجهنميةالرمالنحرتفكنانحن)ما

:تقولأصواتانسمعكنل.لنماوليستنستجديهأحياة

تحترقولحتى،الثاطيءعدىالنومفىاغرقوا"...الجهنميالفرنامنهأيرتعدكانانفاسناولكن

..اللاهببتياره.يلهثالجهنميالفرنكان

الملعونة،المدينةأيتهالكوالدمارالويل،اللهبمنصخورأيومذاكنواجهوكنا

الشمس.تظللهالاالتي،والقطرانالزفتمنوحفرا

إ..تنتصرالكراهية.جليدمنوقلاعا

"!الملعونةمدينتكممدساة،بوجوهنايلهثالجهنميالفرنكان

شك.ولا،ذلكتذكرينانت.،شنيعةسراطينجوفهمنعليناوتزحف

:واقوليديبيناحتضنككنتالحمراء،بخراطيمهاتمد

تنتصر"لنالكراهية"،الجائعةمدينتنماوتزحم

"؟احديد.منقفصفيالحبينتصروهل".وتقولينغغريبفزعبيننمافيثيع

!وألانتظارالصمتيغمرناتم.لكريهةبالروائحالبيوتوتفعم

..وآلانتظارالصمتلبموىشيءلهزنايعدولم،الزلازلعليناوتستوالى

مدينتنما،فيلنموالظلام،مخانكلفينارءنبحيراتفتتدفق

إ،الظلامسجفوراءمنآرىوكتت،!درتناارعشوفانالطوويسود

..الاسفنجروعالمهجورةالبحاركلالىءعينيكد!وع.التمكأ،هات،متشابكةمتاهةالىفتستحيل

،عماءالىواستحالشكلهفقدشيءكل،ممومةوحناراتعجلات..طواحين

،المهحورةألمحاركلالىءعينيكدموعالا.ابءالجهفب؟لفرنليلتهـمطللجميعتصطاد
...،انفسنامنلخلاصنريدكن!

..العماءظلمهوسط.طويهـلةعتدة5آهةمنجزءاعادتوقد

فحرلقلقةدىلموحشمة،قبوومنلترعملق!ي.نرتعف،وغر،انعقبانغيرنرىفلأ،بابصارناونمد

.الا-لمنحفلاتحفلةجثثف،"علىلتقيمالسماء
،النورظلاموعن،الموتمواكبنرقبكنا

،الغربانمعنمناانبعد،بالدمتتخبطبعجلاتتسر

العبيد،مقصلةتحتوغفونا،تنبعثاصواتهناكوكانت

أشجارنا،الجرذانقضمتانوبعد.الجحيمفتحاتكانهاافواهمن

الاثم،وطاردنا،عينهاانطأتقدوالشمس

اص،مه،أقعىتمبابنماالوت،طرق.الارصعلىقطراتقطيتسلدامقححمنهاوسال

.وآلذئابوالافاعيالعقاربمع،ءهـينتنامياهمعالشنيعألقيحويختلط
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=-------خمض-------ص----!-،جت"--------ص--صس------لصأ!
..للى!ؤهالى--حى

صأأصبم
بنأ

؟حهـالكمفيدوتكبييطوفعدداؤصديقتير،أص-ى
القمرءحدودعلى-،الملونيصوزك

الانهرفييحهظى

الجتلفي...و.ر!أوىدي!تاكيركنيالمورد.لقمرجناحعلى

.!اخيالىروبصعلى...ل!بصأصد

جم!إ"..حالة..راعيةقاءررلغيمة

..؟"روجتعشم!،اأنمساءي!شردطل!افي

الدروبخصأواتهامننسكم،ء انتنخيمةلقبأمسأص

الغروبمعتيئتا2ايهبمالذيألحمحوفافهاآ

..والطيوبوالغناءبالحتاك!هـومالىالعحمافيرمع

البعيدهالقريبةصديقتياأ)-بومأصمارها

الحزارصرخاتكفيالمح..ء؟ة اصأصأاورلخعمورفوناقهاشوأ

والاظفاروبالسكينالحمربالاعين-*

والازهارالاصأفاليمزقللانسانألانسانسفيرة

للنهارويصبأصلامانعنبراتكفيأحصر

والالاموالاحقادبالدمبالانمأص-،ن...بالكادحأشعر

الشعوبوالمح-أحممانفياليه!دني-.في

الغضوبحبهافيوألاحىزأن..لهاكليبول..الليلفى

الحروبتدحرجقبضاتهااحنانوأأصلفرحةورولى!في

والانيابالاظفاروتطوالصلجانألاشوالثينزعو

بوابالاوتفتحالطويلدربنامن

للسم..للصباح..للحبقادحولاالوإلاوروفالقيد

احقيره..ةذعور!

الخوريرفيقبروتالحمغيرهأغنياتكأاموتصفعها

...تموزحقولمنحقلامدينتناستعود:أص!صامتينونتساءل

،والسخاءالخحسبالهتمور"؟الليبمملكةتتداعىتى"

عشتاررفيق،جديدمنالخ!بالهتموز:نقولثأص

حيةسنابله.النائمةمدينتنارء،دمنسينبعصط
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الطاووصأنكعينينابيعبل،ي!هـفونهلاشيءا-ل!نصمتفييبكيالكل
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-.أ:-،!ها،-ا:كاط!
\إ؟إ

!اصرلمحصضىلإ-ريخصلوص1!-ثظ!ص--! *!
،اس!عركأتيمجمسس-7

انتهى؟لحدبلغ!ثممث!وكللذخنيتناهتفقهدامتفىقى

ثررلد"ابن"

لارمز،4يمتةالنيمالمعنىناحيةمنفهوئمومن،اليهجماإددي-ا-

ابداعفيتتمثلفانها،اليهترجعالتيالفنيةالعبقريةأما.اكثروكان.عامالمائةوناهزهجرية(223)سنةالبصرةديدريدابنولد

كجزمالشعبلغةالىتضافانيمكنالتيالصاغة،أدجديدةأدعبارةيعربالىنسيهاويمتدالازدمنشرصعريقةعربيةاسة؟لىيننمي

ألعريق.تراثهمنمن.لوارثتهالحياةفييسرالهااتاحقدارشبامتيازولعل.قحطانابن

الشعرية.الموهبةمنالنموذجنهذآبليغةصيرةدريدأبنكأنمنجانبعلىوكان،الفاقةذلدريردابنيعرففلم،بعيدذعود

-2-نزءانهالاالزمنمنالطويلةالحقبةهذهخلالعنهيعر!ولا،الن!مه

.الانحداربدأيةفيالسياسيالعربتاريخىند!يدابنوددجبئوالازهارالموسيقىسبوكانعماندبموننمطمبكروقتفيبلدهعن

،وصالعربيالحكمبزمام!ثفويةيرلى؟خرأ!صما!ليفةوكانبرعاولثاس!يالغوياالناسبينعرفوانه.الخمرشربويدمن

منلكانماةأةيومذاتالقصرمكلجيا.حدلهدطلفقدذلكمنالرعممنوكان،جميعاالعربدواوينصدرهفيجمعالادبفبموكالمامعةالص4

*نراكلجنودهسامرامدينةيينبمالمعتصموكائ."الاسمأنخلالمحة،؟لمريدوناليهويقصدبلدكلمنالمثقفون؟نجبهعصرهفيالنحوائمة

فيهمالعب.ثورين!هاـخم!واانبعدالدولهدحمايةاسعملماتذينومالطالعزلهواحزاىالمرضالاميعانيمفلوجاالايخرةاعوامهوزضى

.جبغداد

العربوكان.القر(مطةوثورة؟لزطثورةهمادوراالطنقي؟بصراع

ثقةموضعيعوثواولمالسياسيةالحياةفيالمشاركةعنبمدونفيها،ضحطويلةبقصيمهالعربيالاثب3تارفيلريدابنو؟ت!ر

والمصالح،الاجتماعيةالامتيازاتمنبالكعير(حتفظو؟از!مغير،(لسلطةالمعروفةالمقصورقيهي،اللغويةثقامتهوجماعالحياةفيتجربتهحلاعة

؟لافتصادية..اللقة،علو،والشعر؟لتيصاغرأضفياخركتاياعنترينوالف،براسمه

وليفقد،عاديةنهايةينتهيعرببمملكاخريكونانا،متصمويكادا)صئعةانمنالرغموعلى.كاملفنيعملهيدريدافي،مقصورة

ومنهمقتلوااوخلعواخلفاءعشرة،دريدابنحياةخلال،بعدهلخلافة9جهدكل(شنغرقتفيهاالصيغةوكأن،احيانامتكلفةصارمةتبدوفيها

)2(الضميرتأنيبمتلهمنومنهـم)1(السكرمنماتمنششصية،واصطفاءبراعةفيالمصنوعةالكلماتوراءلمحان،أثماعر

3بارءريقعنيحكمدخيلجيشبيدخطرةلعبةالدولةوإصبحتالجوانبمتماسكةالاغراضمتمددةغنيةتجربةتحما!واضحةانسانية

وألدسيسةالسيطرةالاالدولمةقضيةمنيحملونلاالذينأس!مباط.الالسانقضايامنالكثرعلىبليغاجواباتبدوحتى

بايديالظاهرفيالحكمادارةوكانت.الشخصيةالمطامعو،خصقوابداعالمعانيابتكارديعبقرقيعنينمماالعصيدةفيوليس

غالياثمنا!!فعونوكانو؟.العسكليةللقوةاداةكانواونكنهـمأ!وزراعوالتشابيه(لتقليديةوالصورالألوفةالخواطرمنمجموعة!هي،الصور

و؟لتعذييالقتلمصيرهمكانمنهموكلثيرون،القصرةالحكملاياممنيااثراتعتبرذلكمنالرغمعلىودكنها.العربيالنتععركللدارجة1

..وادثشردداءولعل..العبارةوجمالالسبكمتانةمنعليهتنطوبمابماعا!"

العديدهالثوراتقيه.نتعافب،الاحداتمنجار!اخةصه،العصروكانوالصور،المعانيحيتمنالتقاليدعلىحرصهاهوخاصنجوجهيميزها

والغثرالعنؤ،شعاره،سيالىمنمزدحمسرفي،والكوارثوأ،؟امرات.فلفت،ظاهرةو.نلك.!ةالجدانصيغةصنعفيالفنيالابداعوالتماسها

الناسجب!ةبهتفيضالذيللاضطرابصورةبذلكوكان.والدسيسة6?وج!ونالشعركأنفقد.القديمالعرببمالشعرطبيعةفي،أدنظر

ارجأءفيالبشريةالجماعاتشعاروالصراعالتناحركانفقد.ايض!يجدواولم.المضمونفييلتمسونهمما(كرالعبارةفيالابتكار(لى

وألافطاعيينالفلاحيئسوادبين،المدنوسكانالبادقيسكانبين،(!دولهالنضعربةتجربنهمافيفالمكلمة.الناحيةهذهمنالتقليدفيغضافة

والتنازعالعئصريالتعصبوكان،الخلقيةوالتقاليدالسلطةمفاسدبئنلتجربةثمرةفانهالمضموناما،الحقةورسالتهالشاعرصنعةهي

.مكانكلفياشندهماعلىافبلياهذحعنالمفصحاللسانإكوناناشاعرايضيرولا..الجميع

-3-00الجمعيالموجدانبهيفيضوما،الاخرونيقولهمايرددان،التجربة

قضيةالىينظرانلهتتحلمجامحةفرديةنشاتهعندريد(برنورثكأن،الذاتيةمشاعرهعنالتعييرفيحتىالجماعةروحالىيل!وهو

المنتصر.!؟(.المعتمد)1(الشعبوو!ر،بالتجربةواغنىالحياةتربةفيجذورااعمقحقيقةهناد
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تثعسسكأخافيحزينةروحالتجربةهذهفيدربابنعلىوتخيماخنارالهويبمو.الخاصةوامانيهالذاتيةمشاعرهخلالمنالاكلمر.

جانب.كلفيأفىساةاكتر(ثهعلىيردلماالثقافيعملهيحملولم،العصراحداثعنالعزبة

س؟-يكونانويمكنالياسىعنيبوموقف.وهواحطثمنحولهيجرجممبما

الموقف،هذامثلخعثيةالللجماهيركانوقد.والانهذامللخيبةمظصا

نا:الساةحسفيالاولىالحقيقةهيتلك.ملوثر؟قفشيءكللكلالاستجابةفي-.هاتعبرالنقمةمنالكيرفيهتحملكالتوضها

ينشألكي.والاكاذيبالباطلةالمظاهرالايرىفلاحولهالانسانيلتفتار!ة؟نمنالرةمهـو؟،ىاشضعلىوتقومالدولةضارضثوريةلعوة

الانفصاللهيتيحالوعيمنجانبعلىالمرءيكونانيجبالشعورهذاا!ثعبيللوجد(نقئ-.كاراالتذمربقيفقد،الامالجميعتعصدكا.ش!

الئبمالعصريخلع(ن،الجميعمصائريجرفالذيالشسالتيارعنفاصبحتوالمنعةالقدنيةطابعتحملنظرهفيالسلطةكانتالالي

،عصرهاحداثفيالانسانيشاصهفحين.بالهزيمةمعترفافيهيرمشى.البغيضةبا"صتنضحعجيبةمهزلة

ويمعب،للعزلةمبرركليفقيد،العامةالحياةموكبفيمكانهويخل!زورهافيالوجدانهذاازمةعلىثريدابنتجربةانطوتوقد

تكنمهما،شقاءوالعزلة.للمأساةالحق!قيةالخيوطيتبينانع!اقئامافلالىييرلاالثقافيانتاجهانمنالرغموعلى،طسيقة

الالساتيةالارادةتتحكمانفا!لوف.بالف!لعل؟عترافانها.-ميلةفانه،والمعريللمتنبيبالنسبةمثلاالحالهيكما،معامرةبقضية

معاويمضون،الاخرينمعبهايلتقيكبرىقضيةللفردتكونان،بائحياةجميعوراء،عصرهيحياهاالتياللاةيصورانمقصورتهمي("صتطاع

..اقريخصنعفيالحياةوتةفيتقرتالىقدكانتراسخةاشياءفثمة.العابرة*س!

امامهاالاذ"نيستطيعلا،الجميعبمصائرتتحكمعاتيةقوةولكنفيعنهاويعبرشنملامرهايحم)ونالجميماصبح،ذاراذ،*سعإنية

احيانا.املكلوتدفنطمأنينةكلتفسدقاسيةظروف.شيءاياريهالتعماتكشف،المعالمواضحةثابتةاشياء...رالاعمال*لكار

السلطة،مخازيتحملهاوتارة،مصيرهمعلىوقلقهمالناسمخاوفتحملهافي،عنهامفصحادريدابنوكان...امصراذلكفيالانسانقدمية

.إ(لنفوسفسادفيتيدرالاحيانجميعفيولكنها،المجتمعومساوىء.المظاهروضبابالحوادثضوضاءوراءالصلبةالمتمكنةحقيطتها

شيءعلىقالرينيعودوالمفالناس.ابسالىيدفعالنيالامروذلك-------------3------ححح!3-3ح!حح!حح!---

الابد.الىصختهاوانطوت)1(الم!نزعةماتتوقد.نبيل-ا؟اوهـاو!بلبئان

نزعهعليهمويمضوضنابظرستص؟رعلىمهمإلىمربالمفالسديعيث!مونهغىالمزولكن6762.بهميرباشالعلحساحةالعيليبنابة

انقفىاذأ-تى،خطرسثعماذاويضطربرن،قاهرةعبوديةفي(ئحياةمممي!قثببفياجم!در!هـيخ!جم!!!ير!!بئ!لمر!ال!مارأ

الحقيقةالىيتطلعوا؟نمناجبنوهم،كاذبوعبثمغمضةبعيونمضوام

ا!زم!ملكونلالانمفيهمص!م.ماعل!لملروهم!مر!ماملويتنظرهمفقد،أمةلمبرقص---!!ق!كأمحاطفطمصسالدض!اعح/ن

د..اا!دط.

فسدكلتهعا!يعبحدخيلاء.بنارعصرخليمدقبل،اوالعصر"؟فالفألهم)3(ومنا-م*.*-.-عه!كأةايرحمربرض!ا
....-!.!...-ةط!مص

-!.لم

،يتحررا)ن!ائيبفعاجميللعظيمبمالييكو!عدتللداصبومعئىانيمكنوالبثعرإمطبيعةأ..-"!ع-ا!لم"م!!يخ-.!!م!-ابز

يدو،الحمعسلوكسحهصارمامنطقاهئاكانالق!ود.هذء.مناش:!!).-؟!بم.!كل+!7..)كضةا.لم

جديراـ.سيعاويكو!،"العاديا"لوورالحياءميودميالاسارلم

يشتهي-بمايظفرولكي.الميشاجلمنالصرالا.دالادطه..أ-ا-.جم!جم!جمىءجمف-.-ة.-..--.----.-.----.-ء".."1.2 وسراسه،طمعكلحاجافهسبيلفييسعىعادياكائناحلالهالاؤسار..
عاحرينبةيربةلا

للضعفمظهرفالمحبة،الظلمعلىقاررا،سطوةذايكوناناـجب،!ء

الك،واساءوا)((الناساهانكفقدالجان!لينكنتاذا.و؟لانكسارلمادبؤ

الجميع.دعوسفيمتاصلةفالعداوةاضفي..ء-.....

"لمالنالىحيثماحينحيا3ةا،لاص!يلشدونجياألمحوقغلمهمدسطرسعاطلب،دكونلكذللثلم،-."!لإ--.-7.-3.اكل!لأ.ا--يطدد!ا"هـط
....-.؟-ص-ى.ثع-(+.ل.!.

-أ-ءظ؟؟

افلا!امستالمجدنجومان")1(.ة-.-ا----ا-1-.

ادقيهانقخهىونرفهولميلئبمهغفلةيرفيعضهاش)2()3(فاولمحلبلاقرنالذجمأط!أ-ا!.؟اش،ا.!لأ.-

-"ء.-..وظلمهتحامواالشاض!ظلممن)؟(أأ-.؟ص!.-. واحهىج!الباع!همعر

لاءالثهبملمكعبات1جمغظلبك!ق!
الفاانباثحياتمنظلم1جانبهلهمنلمنوعمحححح!ححححححرححح!--ححححرسسر
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ينرانالحزممنفانالفسادمنالنحوهذاعلىاللسانكانواذاالمظاهرفييلتمسونانهم)1(الفاقةتدلىكهحئ*نسانويحتقروا

)2(،والصبربالخنوعوالتنرع،)1(الاذى؟حتمالعلىويرغمهانفسه،بحقيفنهلابمطهرءفالانسان،النفوسمزالبهيحجنونرداءانكانة

)3(..الخلاصمنةمن(لاقدارتمتحهانيمكنماانتظارفي.)2((لحياةذريعةوالكنب

الععريفرضهاالتييةالابالوصاي!خاتمةتلك..الخانعالانتظاري!حفانه،فيهايعيشاقىالبيئةيساوم(نللانسانيتحرمواذا

الخائبين.ابنالهعلىعاتياقدراهنا&لانبهجديرموماينالانسانمنوما.ويهانجافبا

-6-يسودفقد.عمياءصدفةوالض)3(،الضهوالجميعمصائريملك

التجربة"فيالانسان"و،رريدابنتجربةفيالاسمانقدرهوذلكتثقلحينللاشرارنراعيهاالحياةتفتحوقد..العالمويضطهدالجاهل

ليبددانه.(لاغلالبجميعوعصرهبيئتهالىالمشمودالواقعيالكاننهو..والاحزانبالهمومانطيبين

القدر،بهيعيثتافه"شيء"كانه،والاستسلامللعبوديةكضيبةعورةانه،عصرهفيالحياةحكمةيصرك/اقالانسانعلى،هنلأاجلمن

.التقالبالهمومالجمودلعنةوتثقله.الانسيافيهذايحسنانوعليهالواقعخضمفيالانمسياىملىمرغم

بهاتفيضالتيالمر؟دةولكن،عصرهابناءمنرريدابرنكانوقد.الكمةممنىبكل"واقعيةظاهرة"يكونان

علىأبكونأنيشفقمتمردانسكدوحتحمل،الواقعاماممشاعرءس-م

الرثاء(لايملكلاال!مائساشفاد(نهغير،والاستسلامالجمودمناسنحووناخذ،الدصباحداثنعتبرانالحكمةهذهتقتضيهما.واول

وجهفيجريثةانسانيةارادةتقفن1يجباملثمةيكونفلكي.و؟لالم(لفناعةنعلمنأانها0)4(للاش!انمؤدبخيرفهيالاياممنالموعظة

يد.ويريحبماوفقمصير.يصنعانللانسانتتيححرةمسينة.الاقدارالنفسوعلى.)6(يطيقملايطلبانللمرءفليس)5(والاستسلام

سبيل.لاولكن.الابديةالسعادةويحبالسمليمةالحياةيريدوهوالىنفسهنزعتومن.)7(بغيضايكنمهمافيههيبماترفىان

.لإيامنفعلهلمامعقولامنطقانلتمرإانالحكمةورون.مدانكلهفالعصرانيقفبجبحدوللانسان)8(.يديهتحتمانيلعنعجز،لهمماابعد

منحض!ضفيالبشريةالطنيعةدامتماالحكمةهذهالالناوليس).1(.بالنفسوالعجبوالطموعكألغرورللمقتادعىهوماعندء)9(وليس

.الأ!هيارمنواحترس،يعملانقبلطويلاالامورفيفرمنالعاقلانما

وفي.تبديلهانستطيعلادمنامانحياهاالتيالاشياءنبررانعلينانزوةكلعنتحجمانفالحكمة)11(.الندمنصيبهكانوالامجازفةكل

منشيءمي،الاقلعلىنختار،حريتامنشيناننقذالتبريرهذاضدلفالجموح)12(بالتعقلهواءيلجمالني*ينجووما،جامحة

لمئدالواعإعثتبنىاإخروبتعبر،القدرلناادادهاالتيالطريق،اوعياو(لحكيممن(خذالناسوالنقيصة)12(.بالخطابدامشوبةالبشريةلانالطبيعة

.)؟(هليهنقسريمحضهلكيمحمودةوامدةخلةألاخرفييجدانوحسبه،علاتهمعلى

هل!لناتبدووعنمدئذ،نفوسناالىالعودةمنيمنعنالاهذاولكنجوادمنوماوينبوالاسيفمنوما)14(.الطباعرديءيكنمهما،الود

وبين،"زمنهفيالانسان"،"الواقعيالانسان"بينالسحيقةالهوة0)15(..ويكبوالا

لبمواذا.حريةفيمصيرهاتختار،الجميلة(لحيل!الىكصبوةلاسعان

يسحقواقعفيايهتئئىماالصبوةهذ.تحققلانسبيلثمةيمكن..الحدىتثفيجرعةفىغمر.مئيطمحوالمواقالمرديعبيد)1(

)م(افراد.القلائلنفوسفيحإةكحقيمقةتعيثرفانها،سحقاالأشمان."..اعداماملرإلمطإدهل"

ينقىانمنبدفلا.القطبهعءنوالاففصالاننمردعلىالقدرةيملكونالجشمرعودهنف!غضرانقفمنهمكالنبتلناسوالى)2(

وقد.حمتافىصورمنالناسبهيرلممايمثلمنالانسانجةللحياة؟الممىفيعذبأإخانساج!ناهذقتفمانالعينتقتهـمماومنه

يقتديانيحاولنماذجيلبثونولكنهم،شيئا؟لافرادهؤلاءيستطيعلاعلاالجداذا(لجهليصكولاج!درلااغبيرقعلا)3(

..*خرونبهاا"..المنإرارراسأطإرإألنيلا"

ومنها،الخائبينباخيلةيطوفمجرد.وهمالنماذجهده"ولونوقدغدااويوماالواليظبهراحعاينفعهلمالدعريعظهلممن)؟(

خلقالاهـاقانهيالأسعلأليةالحقيقةفيثمينشيءالىابداتوميءالهدىمنبهاولىالعمىكاناياههعبراتفدهيممن

..الايامءلبهقصرتهمماكبرلمصبر،اخرلامر"..الذلمئماءفييوعيزللغاالقيادالحرصسلمكمن)5(

فييضطلق.الفارسنموذجفيدريدابنعندالحقيقةهذهوتبدوالسإةغيناليهرنتباليأطإالاطسإاععلرصطإمطإ)6(

")د1والجو؟لسيف*لهرنجبقولاالخطروراء،وحيداالصحراءائتوىحيثقريثهالغنىكانهكروهه!اعلىالنفىعطفعن)7(

آقتحامالموتفيووجدت)7(،المستمرللكفاحخلقتاتيالمصممةوالعزيمه..الدنانيلاعجزهبسطتهمبتهىفوقطالمن)8(

الخطافس!يحهاتتقلاصرتعنهقدر.انتهـهاععندينإفلممطإ)9(

".الاس!لبلعلىالنف!وعطف)1(النعرى-لمكالطإالمنإتعرىنيطتاخلاقههرىبالعجبنارإمئ)01(

الحجااولوبهلاذمااطإانهالجميلالصبرعنصإعرإل)2("..ندامةلنغههجنىالحرإمصإيحمطإ)11(

..ينهفوتارةبالفتىيكبو!الدهر)3(ضحافقدعقلههواهعلىملاقمنالهوىالعقلفةو3)؟ا(

لنإصإا؟1صرتعلىسخطذاكاطإمطإ)4(م!كلىاليهالعيبلايج!دالرإيالرإدببالمهذبلكمطإ)13(

عنصإامراطإكالالفوواحد)ء(مرتخىلخلطإاالردأصغيتهاخهـلاقهسإإوطةاخعئكم)؟ا(

نأىمطإغشيفلينأاعرإدته،طإث!قدالكافياطإعتاديهملا)6(قهـنبايوماترا.طإ1تلممهغلامحمرداالسيفبلوتاذاا(!ه

..ألاعرلمبهم!متطيتهاذاعزماليلكئ)7(قكباعثارلمعداهعنوربماالمدىيجتازدالمطرف
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لانبل،فحسبالحارة(لحياةنحبلاننالا،الهرمنرفضانناغيرالجموح،شيءكلفي؟لعنفوانالىترمزانها)1(العظمةالىسبيلها

ولكننا.مسر؟تهاوتذوفى؟لحياةفهمفينضجا(كنايحمل؟اسنتقدما،ؤشانبهايقفالكبرياءتحملهاحيانا..والتحفظالاحجبميعرفلاالذي

الانمالانملكفلاطا"للدونالمعروقةيدنالقرعها،موصدةالابو؟بنرى.)3(لسخاء1و(مرمةتمثلهوهحيانا،)2(المجدذروةفي(لحر

.)1(انصارخفيتعينةرحيةحقيقةمنهاكمرواسطورةخيالهوالنموذجهذاولكن

الحنين،والعزلةالانفرادالىالانسانلحنينصادقةاشارةانه.الواقع

نحبلاالعولاح!اتناص!برتعمدععادالىاالالملمافيمينحممللقيةالنفمىفيفثمةالناسمجتهماتمنمعالمهااندثرتالمتيالقويةالجم!لة(لحياةالى

..لألاخيرملاذهاوح!دها(لصحراءواصبحت

البرقايمافةتحملهماالااليقينمنيحمللامضطرباملولكنه...

.)3(اك!رلاوعدمجرد،العطشللارضاولفيعورة!يبل،فحسبالحزينةللعزلةرمز؟الصحراءوليست

شيءلمحيالنموذجهذايمثلونوالذين.بريئاصادقاشيءكلكانحين

ا"سارةالبسهـهوعذابان.الصعبةاحقيقةاتقف؟لاملهذاامامالحب(ةكالتبعيدنحابرمن،)4(ذهبيعهدمنبقيةهمانما،سواهاو

من(لموتفييكنومهما.المرتقبالمصيرهوفالموت.)؟((لمحهايةالى...وتحببانتناركاجهرفيه

واذا.معقولايكنمهما((وتؤرفضاننا.الينابغيضفانه،دمةنزعةعلىينطوي،عنفوانهمنالرغمعلى،المنفردالفارسوخيال

حكمةءانهانعرففاننا،الفاجعةالنهايةبهذهاد!ألنايلوحا"لزمنكان:م9التهشاينتهبهاسلبيةروحتمليهقاسفرديموقف.يائسةعاطفية

نفسهالوقتفيولكنه.والبلىالفساديحملانهطبيمتهففي.إرزمنارريلمخاطرعليهممؤثرا(لناسإةحكارها1ءبالهصحرالانسانيلوذ؟ن

فريد.مامنهانصنعاننستطيعنحمنحيلادناوهي،الحياةاليناي!حمل.؟)5(؟لذئابوصحبة

ولدننا،القبرنهايتهعاتكقدرالمزمنالىتبدبلنطمحانالعبثومنس7-

و؟لمراتلقوبة1بالتإربنغنيهان:نحياهالذيالزمنعلىقادرون!ستقبئ(لذيالينبوعهوالحنينوهلىا.الماضي؟لىالحنينولكئه

الىصبوتتابهاتزخراقيالانسانيةالمعانيعليهنخلعان،العميقةخورفي)6(والاندثاروالثصاببالنأيشعورعاطغته.ايقاعدريدابنهله-

..الجميلةالالوانبجميعونوشيه،الحياةع!شىرجلتجربةفيهحوراالشعورهذايكونانالمالوفومن.؟لزمن

....را)!منحازفاشعورا،وجودهفيالماضبىحسوكأن:كاد؟وكأملاقرنا

(لموتنقهرانونحاول،النهايهحتىالجياةعلىلحرصرهدااجلومن.

.)ع(الحسدخذلناولوبهباننافيالمسمرةالحياةبهوةصصرة(ولضي،بمونوحين.شيءكلعلىسلطالذيالازليالتغيرهلىأ

في"ةأرحبانريبفلا،الفساديعنيتغ!كلفانالسليمةللحيا؟

يجعلالذيالرائع"الألساني"(لينبوعهوذلك.(لحارةالرغبةاصسلةبالععورالزمنئعبومتلما،ن1و(لعنفوالبراءةتحمل؟لبدء

بةىاليهتمتدلا،بالملذاىمترعابالنشوةماخبانهاراكلهالزمن!رروربضالزمنيدتلمسهماوكل.والشب!بالطفولةابضايثمب

حين،لبدا/كأ4فيدائماوهو.ا)عنفوانهيالح(رةوالرغبة.الغروب.)8(واؤضأرسقوطالزمنكأن)7(وينحدرالتفتح

،وا،خهارالليلبتعاقبمكنرثنجبر،بريئاجامحافتياشيءكليكون!افور!لاون!ن،(ولاالجسدينتهبانهالزمنمنيؤسيناوما

..القدراحز؟نعنبعيداالقدرةفيناتضمحلبالذبول(لجسديبدأ(نفمنذ.؟لجسدقتوةدون

وتش،شغففيالماضيذكر.لاتالىنلتفتالعنفوانهذايلوفيوتوي،خقةصبوةكلوتخمد،الحارةالرغباتفيالاستمر؟رعلى

...لضط!ا.)9(الحيلامسرات

ترقرقهعلىيزالماالحهولوانيومذاتلناكانتالحياةان.و

..العنبفب،1الأساغنكتشفلاومننا،يومكلفيالزمنتجربةنعيشونحن

ويسكب،آنئذيغزونابالعبوديةاحساسفثمة.لانحداريبداعندماالا

-8-لاانناوالعهودقي.وجودنانسيجالاياممعتصبح.حزينةكأبةجوانحنافي

الذكرياتمننصنعوما،جءداجأتنانملأمابمقدارالموتنقهر؟ننافيبليهابرالكا"شاتلمستبدمافان،المروع(لسقوظلهذاردائستيطع

نشوة،الرحيبةآفاقهاثىتىفيالنثصوةهوذلكفيوسب!بلنا،الجميلة.البافهةالور(ورةر!ذهدمزالمشيخوخكأو.الالهيارويرووثناايضابنايستبد

يهفاالضي)8(والضبطةوالصداقة)7(الخمروؤشوة)6(والحباجمالا

الرحىقطبنني1فاعلمالمحربمنصوبةبرحىسمعتفللن)1(

جىاكمنالىاقلاعنودههاغصةاجرضتنيبللاشجيت)1(.-الافك1ذمسعربانيفاعلمتلتظيحربناررأيتانوا

البكالمبلعلىموقوففالقلبتج!ديالبكاعيني!نيمان..وادء:،الر!!اتا!ساتعلىجهرةالمسائلاتاالهـن!وسجر

اخوىاشح!اسأرهما!نجبفيمغتفرلاقيتهماخل)2(الذرىاإثنيفاتالش!نضتهم)2(

ومفىاركجاءبينزربوقهخنبسحابشيم)2(آذيههازاخرالبحورهم)3(

ومنبىنفادقصهاراهانفلالمم!الركتالغصنذوىاذا)؟(يقتدىالمكرمدسبيلأوبهماناسمننجقاياالا)6(

..؟.غودالذىالىكاملاحولاالدهرلياراجع)ء(حولهيعويوالذئبوردته)5(

الفنىبرءأق!اترثاوفيتضنيوهنانةغنادةولاعبتني)6(..المشحتاك؟يوضرم..اللهوروضض3و،ضرقيماء،غاض6(ل

عسااليق1اذوردجنىنأءبهامقطوبال!ههباءكأنماصلبلىادنيا.جديدعلىس!توليما1مااذاالجديدينلان)7(

.نجتلىعرولعاثعانهيئبنتدميقطريهجمعتلياىيارب)7(زىوتنكيتملمومبثتمولعوالرا....8(.ل

عنا؟لاعنهمقلبيزاعما"...)8(.المنتشعمعبرعترتشاذ19رمتحانبرضعلىالعيشارمق)6(
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انهيظن؟ان،نفسهحقيقةعاىالمغروريصحوكهاالحزينالواقعءلى.)1(العالمفيالاشياءسحر؟ياها

..الر،احعواصفتتقاذفها؟لرملمندرةهوفاذانسيءكلالمرءيأسف!طبيميةفاتحةالموتيكون؟لحارةالحياةنحسنوعندما

فيجد.رداتغراثبدايةتكونفقد،شيئا!تعنيقظةالىهذهولكن.)2(المطافخاتمةلانه،شيءعلىامامه

بعضوزبا.اكهايرةمنوخوفا،(يزكلنتحديمنفرارا:الحياةغفلةنتوسلء،لحياةلند؟ءالغنيةالاستجابةهذهمثلنستطيعولكي

؟رادة؟كةتنتفضعئمما،جديدةحياةبدايةايىقظةهذهتكونالاحيانهتاع*ت.ةسبيلاالحاسةوليست.بهاونؤمن،ا!نسانجةبالحاسة

وكدرهاقضينهاعليهوتفرضاإقاومةنزعكأالانسانكيانفيتبعثصارخة،ابىهـعةالصوردناتنسجفمةفعالينماايضاهيبل،فحسببالحياة

المراسخةقةالحقهوان،عابرع-ثمجرد!!ه!هـلزمنحكمةبانوتشعرءالالموانتترجمانها.(شياءمنالوجودفيمالكلعذباايقاعاوتصنع

!"،فيكلتأفىرمتاالتمرديكونثموم!،نفسهم!الانسانمايصنعههيهو،والالحانوالاخيلة.الكلماتمنر؟ئععالمالىوالاصواتوالاشكال

..والتحسرر.فيهحياةلاجافاباهتاالعالميلبثالشعردونومن.الشعر

وجهفياخير؟يقفافىياا!صمالجدارهذاوناه؟ئىتمردولكنهخىوظتنسجالتيهيلتجربةاانمنالرغموعلى.الكلمةهووالشعر

.الموت:اتانيةارادةكلتضمحلفاكتررنجة.الشعرفيماكلهيالعبارةفان،الشعري؟لالهام

بظيعو!*ئي.!الزميريردهالذيالموتتحديفي!ااذنفالبدايةحقجقةبملتنعأنذلكفيشانها.ابداباقيةفانهاالعبارةاما،وتزول

الاإسانيم!اهاءنجرأةفيويعذنالحياةفيقضينتينيختارانالانسان...(لأجبرعبربالاستمرارالغناءوتقهر،الزمنعلىنفسهاتفرص

مصببرءلاان.يريدالذي؟لنحوعلىيصنعهان:موتهيختارانيجبارتراثمنجمانبانها:آلاخرينلجهيعبل،وحدهللشاعرليستانهاذلك

ضه!9ير؟د".مبكرموتعلىمعبضاتصميمايحملا!ررالانسانيخقارء..الاعرافاقدسلحميكماالجماعةتحميهالذيالانساني

دخيلدلقدرالرضو!فيتعدلمالمأساة!ن(1)والشكوىأ!شنسلامت!هلىانإجب،والىرسوخ-الصيانةمنالمكانةهذهالعبارةت!باغولكي

78-!لصعفحةعلى-ا!تئمةمتينةجدإدةصيغةتكونان،عنهاقصددالتياللغةخلدمنشيئا

.---!----.يمضياانيريلدهـهرلاتحسبن(1)بهـطروصحالقياللفظيةالصيغجميعجانبالىبالبقاءجديرةا)سعبك

.001يريدونعماالناس

-ارالمماوهـيلالفأ!أدلاد؟ءوسيدةديست-خاصةبصورةادعربحياةفي-والكدمة

8676.بمي.ر؟غدالعلحطأحاالسلىلناة،ار"شالءومحدروو"ان.الشعريللابداعيانعةثمرةهيبل،ؤحسب

فهي،اجيالخلالالشعبعاشهاؤنيةتجربةفهيثمومنالمحسوس
بأ،دذن!ىعن!غىىداضنال!اجمابءل!اغ--11رة

--.مكاىكحصح!.كثرمنهارمزصو
منورالننر.نجما!اكىاعرضمه،رصد!ااصاضرمئواالم

زبفحسءنحويليس،أكلمةالدبىاسةحياتهدريد(بنكرسوقد

)ا!!حب!صصلمليمإل!لمسور..انى!!اةفىاهـةلننحر!ةاستمرارا،منها11(تصنعانمكنالخى -/01ءصلمالبدإدهجمخوالص؟لكلما!.جباهميوجدكساعربل،اللمهاصولديعالم

لمال!ثيرلرهـل!

--ص!ارك.ا)وجودعميابديهولماسبيلادلمكفيلمسقد.بركونان4وامحا

شصمرسادبميلم"مادائماتحمل،الامةتراثالىتضافانيمكنالتيالمبدحعةوالصيغة

.-.،-؟!!ثىبهؤ!!خئمير!-،فبرو.ةفيالانسانفةان.الابديةطابءمنالحيةالكلماتتحمله 9ة2حم!كأ-.،-ول-،،

بر.!."ثس-5صرمركأمرم؟..خر3اونحوعلىارزمنيقهر؟ندريدادن

-!!./لأكي!!9-01.-
-اننمغففيالضةيطلب.حاسمموقف!يلفسهالانسانيرىاحي!انا

-6،ك!مى!صكأأولكن.الزءتربقةمنالتحرراشانفسهالوقتفيوإصبو،واصرار

--4!4؟ريقؤيحياتهبكلالا.عطافعلىوترعهه،جانباتضعهواحدةنجربة

111!-بخ--المحادثةفي،لوجهوجهاالأساةأمامفجأةيقفحيندلمك.جد.إ.دة

!"-":*ار،لحر/4جهـأر.نهكلوتصع،للقدرالاستس!معفوةمن"وقظهمعتنهرة!ير

!ه!!ر"-اد.يههـ.--ئص.-..+.ا-.*-ردضأهددهاو!ء!أهنناداالاقدار؟حكهةشحدىدهـعانسانىمعمىدات ،لمح!اله:كب"يجعل(ر.سيمايبارلاريممه-طيعهل.ال-صاولءروو

ء*كل"1جممم-ةه-.-----ء-.ل.ى1همئمحبشرارةصدمهفيتأججتاوعزيزاشخصافقداوالاوانقيلىالموت

ع7ص!برمامرلمجصسعع!إ.صايمادل!اإ؟ؤورءا1هدفي،ضحووقد..كبرىرحق!قةجارفايماناو،ءفيبم

.ء..--ء-؟-

7.ء!س-،..ا--لم

خلم!.-ة01المقسورةابياتمنالاكبر3القصالطبيعة1فاوحملنحل111

ا-إ"اغا.،!.-5!اتطىالحدبلغشيءوكللذتيتناهتفقدأهفات)؟ا

ألم!-ش!بم!-.لممتنهيزلم1لميهعات1دطلمك!جمغلم.0000-162.-.....".
-يلأ!ارهـولدلما-ءعل!ولواجدالعربيهبالعاللرمىرمالالىالكبال!ومهن131

.ا!!كرةصا-!دريدبنبكرابوكلأمهافىالعرنيكلامفىمايىلوادخل

--?----صى-*-"حححححح!ح!--حح!ء----*---..--ء--ور.اللغةفيالىخهذيبكتابمقدعة-للازهري
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سلطةالامويينينازعداستمرالىالخ!مةالارادةبهنزعتوقد،صدرة**؟*رر*رر*"***"ء***"****"****"**"**"**أ
)1(اغتيلانالىالدولمة!ثريدابنمقصورةلمحيالأساة

وولكئعما(دثسصهيحمليظفريريحررالسيفستطاعذكينا!وحمهوقضم!ةقضمهيثلكرهإم!ه!ا23الصفحةعلىالمنننمورتتمة

4-6،،هـ،سههغ

..ايفااقئصهالموتالداخليالقد؟هذاا!يحتبل،اعمادهفيالكامنةالانس!انيةالصبوةعلى

انفصلواالذينمندريدابناختارهماقوياءافرادصنعهاكبيرةمعاس-القاصالاششطنانيعرفوهو،وحبايماناليالمرءمصرينسحالدي

الموت!-جميعاال!مامتتوقد.الايامحكمةورفضواوافعهمعنهذهكياليقنهوالموتولشي.وتصميمحرية!يالموتانزاعهو

نااخيراومن.العظمةاوجمنواستنزلوا،اولايمعمسوالانهمولكنه،الىساةصوراعمقهوا!خياروهذا.الموتاخنياربل،التجرية

.الحماةطشاةعنبهمتنزىيعانونعطالاخرين!ععزاءفيهاا،القدروجهفيجريئةتمردص!حة
-11-

الفاجع،مصيرهاتحملمتمردةارادةوكل،نهايةلذةلكلكاناذا.الزمنعبوديةمن

كذئرة)ولةلامثلةالغابرينفجاربفيوأث
حادثةالانسطتهل؟الانسانحياةفلماذا،شيءكليغزووالفساد-1.-

تملكا..عا
-وم!ذا؟الحالمةالصبوةالفانبماوالجسديملكماالاليقئمنبرهلاطكهاماموومف.ابوهمتلعندماالتجربةهذهعر!القيسفامرؤ

؟)3(الحسنالذكرللناسيركاولالشعرحمانهيخادانيحديه
....الحياهطلبهيمستغرماذلمكلمحبلوكات.المهانةوكرامتهالسليب

اعمقصراعالحففةفيولكنها.الظاهرفيالساةهيتلد
..شاعراوكان.بالوجودوالاستمتاعاللذاتاقتناصالىالرغبةتحفبنء

ولكن.فناالىالانسانانالزمنيقول.الانسانوجودفيجلوراداصح،الكارؤ4امامانعطفولكنه،بالجمالوجودهملءعلىقالرامبدعا

ويممنحهينهفييتموجالابديةضياءمنشيناان.الزو(ليرفض؟لانسان

مصيرءالىينظر)4.الياسساعاتاحلكفيحتىو(لرحاءالاكلمن،فنجاعةكلأ!ديماوتحمل.قضيةكلسالملكورائهومن-الظر

بةبالداحةمؤمنوهوغايتهدونولمحضي،يتراجعولم.مصيرءاجل

..رامالذيدونفهدمحتوضت)1(.)3(.للعودةسبيلولا،اختارولكنه)2(.المأساة

..همتهبه1\ستحلتوسيف)2(ونخلىالعارولاحقهعرشهاغتصب.المصيرهذاللكنديكانوقد

..بعد0حديثالمرءوانمما)3(منتعفديحتفهولقىمضيتهالكفاحواصحيستسلمفلمالجميععئه

ء..رجدكحدا.الاهمتييئجيياسنياعتئم!ا)؟()4(.الطريق

قائداكان.المصيرلهذااخرطراؤاا!شعتبنالرحمنعبدوكأن

الي!العربيهبالقنوحاتيصلانالحجاجزمنفيلهاتعظافرا

طاعة!مخلع،عظيمملكمصيرنفيفيتلمسحينالتجربةوكانالهئد،

له!وانقادتعوخلعهمروانبنسكعبدالخليفةعلىوتمردالحجاج

يبروتسالثقافةثارعنصيثاظهرا)ع(.بغدادالىيصلانفبلفانتحربمكيدةاسرولكنه،البلاد

نفسعهوجد،الابرتلبنجذيمةوهو،التجربةهذهالوضاحوعرف
اهـفىوءساص!ولىاكهـاسملكالنفمهواقاماباهاقتلقدوكانقديمثأروبينهماالزباءامام

ء+.+

الح!هـوكان.نفسهاعلىفخطبتهالحيلةالىالزباءدل!ت.عريضا-

(نني"ار!زء"هـنوكانوجلروناليهاالذهابعلىصممحينموةفهكلالفاصل

!ب-ادركعندما0العاكنةالىالنطريروضماجعا"والزهوالسطوة

هاي!نستائليبقلم)6(نادرةجراة!يالموتفبل،خنفهالىماضياكانانه-الاوانفوات

عرفنهاامنالظرماشزعهاا(صيرهذابعدهلقيتنفسهاوالزباع!7(

لرجمةا:اكووفةكلمتهاوما!بنعسهااخذ"لهالموتاماموقفتوعئمماالمنيع

!حممحمدالدكمور-محماساحسانالدكتوردلا"
...،،ياعمروبيدبيدي

ابيبنالمهلبفييزيدعريمةالمبكرالموتاوقفإضااالنحوهذاوعلى-ا

الثقافةدهر!ثرشيطلب.!عران!ننبرح)لاهل)1(

عريب-أعترابوارىمىولكنديارهتناءتمنغرينارلى)2(

برروى3،5.بعىبم!القيى-اعرؤ"

المدادونحماعهذإعتاقهمدىالىجرىألثيسامرؤ.(ت)3(

الكبرىالمكتباتوعموم..احنفاحوادضنىلجوى1الجثرابينفسوخاعرت)4(

----حسى------اأحسىصعىالمنتضى(لحمامسيفاملهاالليدونمنا!وضمهـا!أواضترم)6(

العدىسما!1حذارالردىالىلعسهسإس...)ه(

...سرااوبا.واصتنزلاد
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+صص*صسمهى!ليهههكلومن)1(حقيقة!الموتالتغرينالهاانمناقوىالرمنحكمةمروى

لمجر!و!ه؟منولكنه)2(بالحياةويفترالحقيقةهذهعنالمرءيغفلانالحماقة

-3مالصفحةمنالتتمة--برد5اتو-شمنالابديةالىيطدع،ادخعيفناثخلمن،موتهخلال

سسسههص.ثسسههيمي،.!تهيتحللا!يالفسادمنالرغمعلى،التطلعهذامايبرر

السح!وانقشعت،إلرعدفانقطع،فشيئاشيئاتهداالعاصفةواخنت-تثاثونشطع،نفسهاالحياةفيلناتنراع!الابديةانلحقيقة2

ليقين.4ولالططنينةالحمعنفوسعىتهيمنالتيالمقسعاتفيملامحها
عنيتنفسالمصبحوبدا،الغيومبينيتهادىقمرقيهازرقاءسماءعن..

حدثماوتستوعبهموءهاتستعيدهيواخنت.وضاحمثرفىنرهارالجمعاليهيتو!املىهيبلى،المفردعنعمنليستالمقمسةوالاثياء

خوفوتملكهاالامرعليهافكر.ملتوهاوصحتغيبوبةفيكانتكأنها(لهاالفرديلتفتوحئ.الففثعواصفالزمنامواجلافنالهراسحلت!اطىء

اليه.تحملهمااللذيئوالخيعةالاسىمنيستحيرمانماانشاطىءهذاالى
مرتاعة:نفسهاتسائلوراحتشديد

سمهولةالخطيرالاعترافهذامنهاينتنىانالماكرهذااستطاعكيف،بعدباقالانسانولكن،داقفهو.وجوداعوامخلال،الحيا"تجربة

....الخلودلضياءالداالمقساتففمره

..ارادمالهفكاناعصابهاوانهيارياسهافرصة؟غتنملقد؟ويسر..

.!ياترىامرهايتضمالىين!يرينابعثلاثةمنلريدابن.نجريةفيالمقدساتهذهوتص!ر

!سمى-بهوتطو!،والضراهةالخشىمنهتأخذعورفييوفوحاليها
والى،اريتغرفلينيتنفلوهوخطواتهصوتالىتصئنوراحت

..رحاءمنالانسانحاةمانحمله

مريروالى،النوملغرفةالمقابلة؟لزينةغرفةفيمننواليةحركةصوت.

لمجفأزىيايعملماذا.وتغلقتفتحوهيوالادراجالخزائنابواباوومن:الاولىالصورة

صوتسمعتثم،يفعلعماوسؤالهلمجابهتهالمشبعةمنقليلاولوالديهايتهن؟الغطى!راع.المحراءقلبفيمنطلقاتالصلبةالنياق

بشدةيغلقوهوالخارجيالبمتبابصريرثم،ا!وجعلىخطواته؟!ههن.الظهورمقويات.الهزالمنالعيونغاسات.القسياشباح

؟ل!ثرفة(لىسرعت4وغرفتهامنفخرحت.الميتبرحانهفتيقنتالسحقةالدجىلجةفييغبنالظلام؟قىحن.اللجابجنبمنراعفة

اخفافهن.السرابمشرقمنالشممىدفمتهفيمايطفونأثنهادوفي

اينالىتساءلت.بهاوينطلقسيارتهيركبوهوفلمحتهمنهاواطلت

بكلليجرء؟بيهاالىذاهبانهلاشك؟؟.الثمىتثرىولأيئترىكليحملن.الاييضالحعىبا،ل!تخضبوالمشقةالحفامنالمشققة

إ...إماينتظرهافياهول.بينهماماحدثخاشعمؤمن.التعبو(حتمالالسفرطودمنظهرتقوسشعاحب

)".المقسيامانالىماض.التقشفانهكه

طريقفيرات.والقنوط(لبشالىمستسلمةغرفتهاالىوعادت
البطل:الثانيةالصورة

واخنتوفتحتهافتناولتهالهاتركهارس!لةالمناضداحدىعلىعودتها.الرياخفيمشعثةواعرافهاناششةهريلةاكتافها.تعدرالخيل

حدىماتقرسيظلفنىنكالقريةنععدئعةماماتقرضقبمدلاهشبةلىومسرسحعرعهتقريقوولفعيداماتحمل،الرماحبررلق(لىالمائلةبعيونهارانية،الكواسركالنئابتتسابق

...فاذف،قوجماللأاد،باسلمحاربكل،الكفاحالىمافيمقلاللكل

تماهع!ايعرليفجهلحقحقةتلكعىئرهابيهاحتىمنلليلهض!مسرذامكتوفامابي!هماس!لحقهاالحربتكونحينسيغهبحىالحربيعشى،القتالغصةفينفس!ه

ولو،الافتحامعنالخوفصدهلماخصماالموتلهمثللو،رهيبةمخيفة

بيتهفيوسيبقيها.منهتحرمانالظلمومن،لهامشروعاحقاهو)،(.الفناءبنفسهواقتحملرفضالموتمنحمايتهالقصراراد

لنلانه،لهايحلوكماامورهاتدكرريثما-ارادتان-حمايتهتحت
والاجماد:الثالثةالصورة

رسالتهلهاخلخيرفينغع!رنهاويختمبجيوسيكونترابطةسال!وحريتهابرلبهاالمكارملواءحملواالذين،الانسانبهمايقسماقدس،الشمالاجد(د

.يقولاذكلغز*مراوللهالدتلحملة!مدليمتلىء:نفسهالفخرقالاحدفاخرهمان،ثراقيترجعواليهم

...اذلواالذين،بالهباتالعالمفغمرواالسخاءينابيعاجرواالذين،.نرابا

ابد4لاستطيعولكنهاتسعدنيانمثلكامرأةتستطيعكهلرجلانا

اضاء!عابرةبرقومضةليسضرالذياللهاحمدفاناولذا،!قنياننئداهم"تالنلىوبرعوا،الغرورنفسه!س!ولتمنوقومواتجبرمن

..)ء(الموانل!مواراد

عىتخفينهالنيكبسرككثفعلىليمعواناوكانت،أسكحقالةبيفيني!الاف(!يراةمق!دساتهيتلك..الامة،البطوله،الايمان

قالىفانتهيتنفبم!بمافياومض!هااضممير،الذبم!حمددلهحانتليههذسقيىلمربإرالاملافاقللائسانتفتحالتيالرحيبةالشراطىء...دريدابنتجربة

..الماساةامامالصادقةالعزيمةتخطنهحين

فيه.هناس8

هو.كان،واستغرابل!شةفيملالقرأوتعيدتقرأهيكانتبينمااسماعببلصدفيثعسق

مقوثعاخلفجلسوقدنهباالارفيسيارتهتنهب،طريقهفيمماضيا،..يلسهمخلاللموترالناس)1(

ويشعر،حميلاشيءكللعينيهيمدو،النفسلىافيمتعالياالراسشامخلا0.1
بالرقىيداوىاتاهاذالمردىانسيتعئمنعجبت

بكلالعاصفةلليلة1هذهفيالمرأةعلىايضالهكانتالغلبةبانمعتزا..اعويةفيالغفلةشوهر!!

...ابد\لهتكنلمكماشهـيء.يليهوماالمقصورةمن)6؟(البيت)3(

ادلبيا!فهقمشقيديهوما).6(البت)؟(

آلعرب*دباءجمعيةمن.يليهوما(67)ا.!بيت)5(
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.0صكلهـ!ري7!خص
لبي!حبمصص

نابالكاديستطيع-الفروضاحسنعلى-زهيدةبقروشيومككليتحسساخذكم.قلقةليبةلهبالنسبةكانت.الصباججاءاخيرا

منالكشريطبقيلهفانبعدالمبيتاجرمليماالمثمانينمنهايستبقىي!صرالذي،لخشبيالسريرعلىيتقلبوهو..الظلامفي*يمنجيبه

لهيدخنثم..بالماءبطنهفراغبافيويكمل..سنةابوالو؟دعربةيغ!"انبككلوتشارعفيالسعادةمند!صا!بدسوفي؟لمعلم

..اإكبرىفؤادقهوةفيبالحليبالثايفنجانمعسيجارتينادفصفيمثلهلانجد..مريحسريرانهالزبونلايهامكالحةببطانية

يشعسركانولكنه.كالمعتادتنتهي؟نتوشنكالليلةكانت..نغبم.باشاابراهيمشارعالوكاندات

.العشاءوثمنالمبيتاجرسيجدانهفيوبالثقة..مانوعابالاظمئنانالىالسينة(لظروفتضطركانبعدالاالسرتكنشففلنذلكومع

رومانتسومجإةمنقديمةاعدإدثلاثوييره..الاحدليلةفالليلةهـناك.الليلاخرفيالسعادةلوكاندةالىوتقصدبراحنكتقامران

مساءبعضهامنهيشتريانكارلوالرواجاعودالتيوبيساروساتيااللحإةالىشوقايذوبوهومحييابابتسامتهينتظركبليةستجد

..سبتكلستت!صلىفقطعن!دئذ.":يتاجر..قروش(لنمانيةفيهاتخرج

ةفاك.0؟لدينعمادق!وةالىتجهاابعةالى-الساعةفيقاموهكذ(ك!بالخشالسلمبهايصعد..مهرولهخطواتالىالكاذبة؟بتسامته

"اعماؤفيالجائعالذئبوسيسكت.0عودهكطكارلوالخواجاشبجداوتفرقبل..المننعبيومكبعد..الانجرمقركالىليقودك..كلالمتا

طعاما.طاإشا.0النسجاعسةتخونكانوتوشك..بامعانامانالىوتنطر..مليا

يبعضروءـووتلاشتآمالهوتهشمت...نوؤعكمايجدهلمدلكنهأحدالىيشيرخىالحجرةبابيفتحانوما.اتيتحيثمنفتهرب

لابصدقوهومراتالكانفيودار.اقهىاانحاء7فيقاقةمجنونةنطرات.الوثيرالفراشفيمريحةليلةلكيتمئىوهوالمهجورةالالمرة

زهوفاجابه..با!فة؟لجرسونعنهلوسلم؟إ!معةولموش..عينيهوعلى..الفاثىلةالمغامرةهذهعلىشد-ب(ندساستئممعئ!ئذ

وراءسارثم"ياخبييكارلومجاش"مسرعايدهفيبالطلبات،شيرقهوةفيالليلتمضيانلكنجركانانهوستكتشف..مليما؟لثمانين

أملامنهيستجديو!نه..اليونانيةبلغتهمعهيرطنواخذالجرسون-ماكمادام..الامير؟لجرسونبوساعند..شايبوهـحد..؟لمحطة

ل!الهوذهب..تركها!جرسونولكن..(لليلةكأرلومجيىءباحتمالإ!حالايةهلىمتعلر؟

..جديدلزبونبضسممضمىفقد..مثلكاكلللايمارسوناللوكاند!هذهنربلالناغلبوإكن

بعدالمؤهىيدخلكان.(لمجاورةالمقاهيميعنه.ببحثذهبثمهذهتعود؟اانهم.المتعبةالعادةنجهذءصلتهمقطعواانمنذطويلعهد

البابعندوهونظراتهوتأخذ.."هناوجدتهربما"يقولوهوالاحرفصمنهمايفييصيحوهورسوفيالمعلمصوتوالفوا..الذومة

..يائسة..لاهثةيقفحيثالىتعود.حتى.وتجريالموائدبينتجريعلىابدانهـماتادتكما..بالماءرأسه(غرالىاطالانهلو..الصباح

هناككارلواصدقاءبعضووجد..الدينعمادمقهىالىعادخكيرا1وا--ىاالواصهـمنهميستلموهكذا..الحنونالسريرخشبذسوة

...الطويلةذقنهمنيضحكوهـولهفقال..احدهموسألفننجرأ....احلامولا..فيهلاشيءنوم

وعند)ف.زوجتهمعالشبنماالىذهبكارلوان.المتسخةوملابسهقلقهومبعثقلقةليلة..لبنيامينبالنسبةكانتالماضيةالليلةولكن

..يغرلى(لهواحس..العدممنبحرفيصدرهفيالاملبقيةذابتتشرتانالميلبااهاويحلوالاسرةأخشابذخرتالتيالحثراتيكنلم

حقا.الحمقاءماسلالهنجذو!الرصبفعلىجلمس..المقوىوخارجانه..لا.ائن4ازا؟صسادمنالطرإكأنالاما3لتداعب..؟لاعشاشمن

.؟امشاعوثمنالميبتاجرفيهالاير!التيالاولىالمرةهيعتهلبست!س-جمنالىينظروهو..والايسر؟لايمنجنبهعلىيتقلب(لليلكللك!ن

..كبيراملخدعهانبعدالمشكلة؟مامنفهيجدان..ولكن.بارتيابملوخية

...شريدةجلالعةعام(خمسينالطريقفيورائهمنخلف!رانهان.ما،بىمفييمقلكهانمرةيحلمماكانمبلغابجيبهفان..ئعم

زاولهاحرؤةكم.وحلاوتهالا!صتقراربشعبعثهايو!في.بشعرل!ا(رء.يمتلكانلىمادةمنيالهااوء..كاملةقرشاوسبعينخمسةبجيبه

الطوافالىكهولتهفيالمطافلهانتهىحتى..وشبابهصباءفييبحضوقام..بالليلملوخيةقلقلوفماذا..اإكبيرالمبلغهذامثل

حظهيستجديكمن..؟لقديمةوالمجلاتبالكنبالقاهرةشوارعفي؟منهشيئااوالمبلغولطش.كالمعتادسيجارةعنفيجيبه

توفرانبطلاقةين!لممهاالتيلغةعشرةلائئتا1انعجزتبعد..البخيلمنالتروةهذه.علىحصل3يهفيتذكروهويبتسمالليلطولوظل

..الحياةله-يالهفييرىآلهامماحعث(حقا.صدفةفالحكاية.(رتينالدكتود

فيةكل!وانه..ريلسوفىمنهجعلفيهانصهرالذييلاتونانءأهـاخمسينيحياهظلالذيعالمهواقعالىبصلةلايمتقيلعاسينملاليا

الاريكيةسورمنيشتريهااإتيلكتب1والمجلاتقوأءةعلىقراغهاوقاتوجاههـان!لمهمايستطيعماكانفاله.؟هإكشر2..احميرفيهاذا!

هـء(بعد9انجبرامبحلقد..؟بيعهاانقبل..زغلولالمعلمعندروق.(لقياسيالرقمهذاعلىيحصل

مجلةيبيعهاالتيالقدسبمةالمجلاتهذهكأحدىالعةيمالطويلالمشوارالؤ!ير.قيو؟لمجلاتبالكبتجو؟لهقصةيختمان؟وشكقدالمساءكان
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شسيءكلوانقلبقبلمنبهايحسلملعرجةالنساءحلاوةوازدادتلكلمفتوحةولكئها..واتربتهاالستينعرقفوقهاتساقطفديمة

هـذ(كل،لمرءيمتلكانسعادةهيكم0.مرحةرقصةالىامامهىمنبالخطالمكتوبعنوانهاهو..دوليةماساةخلاصةفيهايقرأ..ظر4ن

الخفراءالورقةعلىيدهيضعانيكفي.شيئابهيفعللملوحتىالمبلغدفينةتاديخيةلمأساةالظاهرالجلديالطفحالالمشيانهنعم.العريض

".؟!وثقةباقلاءلهداويشعرجيبهفيتعريحتىكانتالحميدعبدالسملطانيسثونهالتاريخرجالمنحقيربمطامح/هـأت

اقعهاليالشو(رعفيمهلعلىوسار..بنطلولهجيبيفييديهووضعفيهاومات..قومههلىاتتبحربانتهت..ارمينيافيمآربله

بابتسامتهإجودكان.اتباطىءسيرهفيوقصهاانعكسوقد..الافواء.والابيضوالاحمرالاسودالبحرموالىءتقاذفنهثم..رضيعوهوابو؟.

وتوقف.كيافهفيتسرفيبالحريةيحسكان!..شبمءكلءلىفيسلطةهـيتددياندونعاماثلاثينمنذممرفياخيرارساحتى

بهيفعزانيستطيع..كاملاجنيهابجيبهان..شامخةاحاسيسمها..(لحياةقيدعلىبوجوده..العالم

..ملوخيةفىء4فييبتسمانيضطرفلنيدخناناراداذا.مايرب..الرصيفعلىيجلسوهوداخلهفيالمفترسالجوعصراخوازداد

منيخرجوهولاينساءحتى..بيهياملوخيةجملةكلفيلهويقول.الجوعمنيموتانيوشكانهوشعر..تدجمجوفهبانيابهواحس

فؤادفترينةامامذليلايقفانيضطرولن..الهليودعلبةجيبهمنماتاانهمالهحكىفقد.وامهبابيهثانيةالاحساسهذاوذكره

نقودا..نقودالديهفان0.بالشككلورجسيجارتئالرجلليعطيهمعالحميدعبدوالسلطان(رمينيابينالاهليةالحربفيايضاالجوع

..الليلةالحريةلهوستحقق.يلزمهممااك!رنجيموتاحدهو:الاستحالةسبيلعلىيقولونمصرفيالناس؟ن

بنشوةلمذاقهاويشعر..بطءفيالجديدةسعادتهيمضغوسار.*"الجوءمن

عروقه.فيالممكراتلهاتتراقصالسبعبن.للمرة..الازبكيةسور(لىالح!رانةخطواتهقادتهواخيرا

كييطكمنثقةفييلتهمهااخذ...جميلةامراةامامهومرتقدرتهعدمعنويعتثر..زكلولالم!رتللمعلميرجعانالاامامهفليس

تتىج!ممدهامنقطعةوكل..جمبلةإنها..جنيهاتعشرةجيبهفبميقذفهاناريةكلماتالمعلممنسيسمع..معلهش.اليوماليبععن

...جميلةدباغنيةمنمقطعاليب!ثذلكبعدشبث!بولكئه..كرامتهيهينوهونشوةفيوجهه

يعيقانقبلالناستيارابتلعها..الطريقفياختفتالمراةولكن....الليلةهباتهلىلل!ول.المجلاتبيعغير؟خرىطريقةعن

نظراتهمنذلكبعدامراةتنعلمولكن..الاغنيةكلماتسماعمن..ويزيدحاجتهمايكفيملونجةحسينمعيكون!احيانا

..المتعبدةيهبىءانيحاولوهو..للهوامره.الفكرةتنفيذعلىاقدموهكذا

واحسي..وجههفيويضحكونلهيبتسمونالجميع.اناليهوخيل..الوقحةونظراتهزنحلوللهـلماتوحواسهنفسه

جيبهفبميملكالا.0قبلمنحياتهفييكنلمكمامنهمقريبان!.يتوقمهيكنلىحماهناكحدثولكن

لايملكونالافنديةثي!يرتدونالذينبعضانمتأكدانه؟إ...جنيهاالدكتوركانالذبىالكنابذلكعنوانعلىوقعتالمتعنةنظراتهفان

0حيرونمناظرافنديةقبلمنعليهمر!د.المبلغهذامثل..هنلامنوكلمةهنامنوكلمة.عنهبالبحتمرارااوصا،قدارتين

لهاحتقارءيمازسانالأنيستطيعانه..(خرئمرةملوخيهوتذكركلكالتالتيقروشبالمثلأئةالمعلممنالكن!يقتلعاناستطاع

ضطرولن.نقودابجيبهفان..اليهبحاجةليسفهو..خوفدون.عن!ئذمامعه

قنيلغيرفي0.يحكي،هولهليستمعالقهوةفيمعهيجلسانالليلة(مئياكهبحنانيحتضئهوهو..الم!إتمعابطهتحت(لكنابوحمل

مثخما+قيكانانمنذالعجيبةماضيهمغامراتاخباروالتظاهرالزهومنيحلقرشاعشرخمسةاركينالدكتوريعطيه(نأملهكلان.المتواضعة

افهوكيف..الخضراءبملابسهالمسرجعلىيغني..ا!ديةمنيرءعند..عنهبالبحثمرار؟واوصا.كميرااركينلهقاللقد..ليلتهازمةبها

..الرشيدكهالونويعيمةحى..زميلاتهمعاللذةليلةكلاخريمارسكان*اصيربطشبمءقرشاعشرخمسةفهل

..فامبحملوخيةمعاخيراانقلبقدالحالانجيدايعرفونانهمومعانه.غلقهاميعلاقبلبالظاصالاجزخانةالىوصل،يفيدريولا

اليهمإعوو..."لراغبينمنغيرءبيوتالىالليلظلامفيالللةيأخذ(م.؟.قدماهحملتهام.؟.*وتوبيسام.؟.التر(مركبهل.لايذكر

بالفروسيةامامهميتظاهرانيستطيعنه5الا..المشوارثمنجيبهوفي.يؤكدهانيستطيعملاذلك.؟إ.املهبهطار

بهايمرالتي(لهليودعلبةمياخضامهمفيسلاحهوكل..والعظمة...بابتسامةللدكنورامتابقم..وملعندماانهمايذكرهكل

.حاضر،تهتكبهايسترالتيماضيهاسطورةليحكييجلسىوهوعليهمنظارتهخلفمنعينيهفتحانبعدايضابابتسامةمنهالدكتورودإقفه

حاذيب.سماعالىيضطرلناليلةولكنهلهو؟خرجالبنكدرجفت!حثم..لايصدلىكمناليهونظر..السميكة

بالجنيه.يفعلماذا-الطرقاتفيخواطرهمعيسيروهو-يصرولماللنيمارتينكان.لماذا.ومن.كلامدونبنيامبئفالتقطه..كأملاجنيها

يحلميكنلماله.اتعةمنمايمكنكلبهيحققانفيدغبةبهكانتايعلى!جنيهمن!مرلديهيساويا"ننابانلابد*..بصييبتسم

فلماذالاينفقه..انتظارغيرهلىجاءتوقد..الثروةهذءعليهتهبطإنيرجعانقبل..*جزخلألةمنخارجابالهرباسرعبنيامينفانحال

.!قبلمنجربهاقديكنلمبمتعةعليهيعودشيءاكطفياسفدون..كلامهفي19بخيلالرجل

مادايعرورلمولكنه!.يريدماذا:مختلايسروهونفسهوسألاهكذا.مرةلاولجبببهفيالنقوديضعوهو..يطيرانعقلهوكاد

الشوارعفييرأماالتيالجميلةالاشياءزحمةفيتاءلقد(يريدكان*.السيتماا!لامفييحم!كماالثروةتهثظ

..هئ!؟ريد..هذااريد:حولهماكل؟لىتشيرونفسه..(لضاحكةكانت.ثحتهمنمتز*رضانيحسوهو..الطريقالىوخرج

طلباتكليلبيانيستطيعانهيظنحتىتماماعقلهفقدقديكنولمفيتغيرفدشيءكلوكأن..مساءاكياسعةقاربتقدالشاعة

اكبرهوماهنالرولكتى..كب!مبلغائهحقا.بالجنيهالظدئةنغسه.هميئبهفيتتراقص؟صبحتولألواوصدرهعلىخفالهواء.نظره
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أحسوقدوينشى..الغجراولئك.شبالفرارالعذبأحساسهيمارس.واحلاهااوفقهاالرغناتبينمنيختار،نعليهفكان.الجنيهمن

000ملوختةنظراتتمرفاتهيقيدولن..يعرفهاحدلافهنا.بالمحريةلموللأنه..ساعةمنذبامعائهيستبدكانالذيالجوععنوبحت

الاعرج.قفشاتحركافهتترقبرلنوهكذا.قبلمنيألفهلمالهـطعامفيوزهدباقلاءيشعركان.يجدء

السعورادىاليوميذهبلن..الجديدةسعادتهفيلحظاتوسبحإ.إجيبهفيموضعهمنالجنيهيتحرك(ندونساعاتثلاثينسرظل

فيالربائنعلىويدوربهاليلف..ذغلول(لمعاممنمجلاتلبخذعليهماالسجايربائعواعطى.فوادقهوةفينفسهوجدواخيرا

..موكف*كأحسن..؟لعملمناجازةاليومنفسهمنحفانه..المقاهيالتسعةلبسطة1بائعاعطىكما..صغيرةجولدعلبةواخذ..دينمز.

حد!مناحسنمحدش..سيجارتينودخن..لشاي1ثربئم..بهايدينهكانالتيقروش

وتركالشابمماثمندفعانبعدالمقهىمنقامجلستهمنبانللاحسئولماسثعةبهاسجايروعلبةقرشاالثمانينعنيزيدمامعهبقيذلكومع

.وذهول...تعجببنظراتيود!هجعلهبقشيشاللجرسونالسعادةلوكاندةالى..العادةبحكم..قهـدماهقادتهواخيرا.ر!ميجارات

يآكلانيردرم.ولثنهبالجوع.واحس.اخرىمرةالثوارعفيسارثمملوخيةيقومانمنوالخوفالقلقمناللعلطوليتقلبظلوهناك..

ماذ؟:نفسهيسألكانفانه...قألمنيفعلكانكمايقابلهشيءاي.الطائلةثروتهمنشيئاويرقبالليل..اللئيمةابن..

تل!عليم!وانه...نقودالديهفانشهياشيئايريرانياكلكان؟!يآكلظلام!ييزأراللوكندةصاحبدسوفيالمعلمقيقابسمعان(لى

يريد.ماسنال؟نبهاواحسى.اقبلقدالفجرانفعرف..المياهثورةالىمتجهاالسلم

؟ه.؟لقاووفىكأمطاعمافخرديكباباياكللالماذا:فكرةلهطرأتو!مراشبمءكللرفيم..يصرالذي..الخسيسىالرجل..للمعلمغامضبكرع

مطعمو،؟غذاؤهيساوىولمن..يزيداوقرشاستينالانبجينهفان.قرآنيةآياتوتمتمة...بالصلاةاليوميفتتحان

..للجسرصنالنقشيشدفعبع!قرلضاثلاثيئمناكثرمثلاالشعيمياقيىالمملمقبقابخبطاتوقعتحتيئنكلالمظالسلمخشبسمعثم

.ربونكأحسنويهيب..يؤلمههـلسلمبأنبنبنيامينواحس.الضخمبدنهمعهايتحرك

..ثروتهلستقوضالاكلةهذهفان.الفكرةعنفاحجمعادولكنهان؟قبل..احدوجهيرىولا..المقيرةهذءمنخارجايرعانبه

ليسلةعشوة"يفولىالمثلفانحاقي1وعلى.كاتكمانصمحاتاويسيعوديتبادلانوقبل..الزعيقحملةيبدأوهوالكريهدسوفيصوتيرسمع

هيجديدهـنتعويعادتالمجنونةالرغبةودكن."بهزيلتقومشالحنفبةمحبسيقفليتوضأانبعدلانهالساخطينالزبائنمع(لشتائم

.منر؟تهحدفيالطعامفيليستت،1يبحتالتيمتعتهفانةداخله.حاتميسخاءفيعليهميجوددمهكآنها..قطراتالاتنز!لاحتى

؟استنشعاقى..المحترمينالزبائنبافيمثل..المطعغفيالجلوسفيبل:وثقةغطرسةفييقولفنهاحدمممعهاحتدفاذا

يرأهـلمونوهبمالنظيفةالوجوهلاصحابور؟يته..النظيفالمكانطعمتانيوميجيش..كتافهعرضيوبىبنيعاجبهمثظاللي-

وهمس.هدوءفيطعامهم!وثالثاثانجبامجيئتهممنمتأكدفانه

فائدةفماوالا..واح!دةلمرة،لوالسعادةهذهيجربانيريدكانامرهايستفحلقدخناقةفيدسوفيمعيلتحمحتىيئتظرولماذا

فتساح!نلىبما؟إ.توقعلونعليهاحصلواتيبجيبهالتيالنقودنقوداهـ-"فيان.المعلموقاحةعلييصبرانيقدرلنفانه..اليوم

:كاتكمامفالسااليهميعود(نبعدعنهيقولونقد.اخرىفرصةلهئر،هـان؟يضاوهو.؟!الخسيسالرجلهذااهانةيحتملفلماذا..

متعةمنعليهسيحصلمابجوارهذاكليهملاومن..ونزهياقرععايهثتهـر..صولهوتلتف..النئابفرقةتصحوانقبلبجلدهير!رب

التجربة.فانهكلذاوفوق.سالمامنهمألافلاتيستطيعولا..الثراءمظاهر

وقيمه..ا-تمالاتهابكلاررمألةفيهايناق-!(خذ..ساعةومرتإ!افطارهثمنيملكمنالصباحيستقبلكيفيعرفانيريد

ر-برو؟لىال:ء(!كألسشةوتتلاشى..تتضاررجببثهفيالباقيةقرشاالستينةبلءصعد..قليربعدالنافذةخلالمنباشعتهالصبحتمطىوعندحا

..ر3(لفاا.طعمدخولفيحقهممارسةمنيتوقعها(خذالتيا)نشوةدسوقيالمعلمغطرسةمنقوتهيستمدالذيبصوتهوصاحالغرفةالى

ز---00154المكانذإكالىزوجتهاوحيبتهيصطحبجنتحانكأيوفرك.القيامالىمضضعلىفاضطروا..النائمينبقيةفيوفظفته

اقي-أ)(ة-3-معو!ةفوب..ولماصمسينحرمانهنارالىسيصطحب.بنياهبنفر؟شألىرء1بجويرضظروهو.تئا؟بفيالمئتفختينعينيهملوخية

الممزقة.إ،مهامرارةكلالدسمة4عفعبدءفسأل..وفاقر(سهمنكماماالنومطاريجدهلمفلما

(3-تار..المننعموةمنجبلقمةفوؤإصعدانهقليلاقليلاواحسيدهفاجانجه.النندخبنفيوالرغبةبالخوفلقلق1نجبهيختلطصوتفي

ضب،لحعلىخوفمنلحظاتمنذبخاطرهإعلقكانماكلوراءمن:للقيامبضطرهالذيالصباحتلعئوئظراته..مللفي

القمةممنقريبانهواحسظ.كانكماشحلالاليعودنقودمنمعهمابقيةالليلةبيهحسمحسثظ-

إمامهوليس..بجيبهوالنقود0.موقعهمنت1خطوبعدعلىفالمطعم..ولهيااتومبيلداسهيكونشى-

رو:عالمطعمفيجالسانفسهيجدخى..فخطوةخطوةيتقدمافىالا...تحرىوا!لاخدوه-

اسرأ-الاصيملؤهاتعارفنظراتوبجو؟رهامامهمنالجالسينعلى!عارفمين-

المبفاءماللابسهفيوالجرلون..واخوةوزما!الفة..الطعامبمشاركةبهيحسوالم؟نهم.املحديثبنيامبناصبحالمياهدورةوعئ!د

.بريرديت?ماوهوليسمالهاحترامفيلهينحنياللامعالاسمرووجههسيهدمكان1لبركاؤشخيرءانيؤكدبليةوالواد..(لماضيةالليلة

الاسمر.وجل!ليلفيمنيرةكنجومالبيضاءاسنانهلتظهرحتىطعاممنتحرياخذ،قدالطوفعسرييكونانورجحو؟..اللوكانعةسقف

فقد.ةوائقةبانفاسصدرهيملأوهوقدميهيرفعواخذ..و.لقدم..اللوكانهـدةالىبالليليعودوهو

كييمينايرضحنيان(لاامامهلشط،هدفهتحقيقمنقربباامهحوهـوالتوفيقيئبسويمإطفييجلسكانمنرئذبنيامينوأكن
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؟إ.اينمنعلينابتتحدفواعارفانا-يرالسإكشكالىيصلحتىخطواتبضعويسبر..المقنلاثسارع

بالداخك:لهزببلعلىالحاددموتهنادىتميدمعانوما..ترحابفييدمموهالمطعمامامنفسهويجد..!ناكانذي

ينجر.خليهدهللجدعلقمةشوف..عاعثمان-ليكملبالخارجيقفالذيالجرسونيسرعحتىبسيطةدفعةالباب

ولم.كبريا،عتذبححادةةكسكينالقاسيةبالكلماتبنيام!نوا!!...الخالبيةالموائداحدىالىواحترامادبفيويقوده..لهفتحه

لايعرفولكنه..الجرسونفيفصاح.هذامناكثربصبرانيستطعبهبأسلاببقشيشيكالحئهانينصسولن

..ا!قاهـاذاالانجقالمطعموظهر..السجايركشكالىوصلقدكانلحظاتوبعد

لحظاتهيسمماخذادذبمماا،رالخجلمنيوارىعائداانس!حبدم.،الزجاجبةةوابوابه..باناقتهيزهوالطريقمنالمقابلةاضفةافي

خجلهاعنتخلتوقد..الخجولةالمرأةيلمحانواسنطاع.المخصنقةرؤ/ةعنعينيهتمنعانانسيابفيتمرقكانتالتيالعرباتتتطعولم

ثشفتاها.+منظرهمنساخرة.وقحةابتسامةفيايهتنظر..ا!ن.المطعمبداخلبدامابعض

نافيبالرء:ةواحس.لايسمعهابهـلماتالنافذةزجاجخلفطتتمتمانتنهحبيبمعشابيجلسكانالرجاجيةالنافذةمنالقريبةالمائدةفعلى

.شيىءعلىيبصقفي..هاديتذوقفياللقيماتتمضغهيكانت.ابتسامفي3لم!نبئ..

ووحيد.ضائعوانه..النفسىمتعبانهشعر...المعودةإقةروكلاهاجىتمضغهونظراتهوكانت..خجلفيالطبقالىتنظرانوعيفها

وبقيةملوخيةالىالجارفالشوقيبهذافيصعرلمالماضيةالليلةوهـفالات-رانلا،الجبلقمةفوقكانا..سببدةنشوةفيالخجول

..الكالحمنظرهومنمنهسخريةفيينظروا!نفاولئك.الاصدقاء.السعادةمنمزيدابنيامينلهماوتمنى..بسمعادلهما

..بقلوب!مينظرونفانو!،-ين/شبر..الاخفربحزامه..الجرسونيرىانايضاوألصةطاع

نطاقهممنيصعدانيستطيعانهو/ظنمنهم.بهربالصباحمنذ!،ن.؟ذ..ظا-فيللجالسينالشههبئالاطباقحاملارشيقكرافصا،وائد

نالابد..خر1شيئاادرروقدالان،بودهووها...الجبلقمةالىلاحدين!!المبابحارس..المقابلةالضفةفيمكانهيقفوهورراى

معا.عدواوثىالىابواف.نقديةورقة-إدهفييضعانبعديخرجوهو(لزبائن

مشرعند..اللوكاندةمنالمقريبالمجالبيالتنارعفيوازوش.داحلالمطعم(ذنتعزلىفالموسيقى."لبابفتحةمن..جميللحناذنجبه

حرص..اسالرامحمةمنكبيرامق!اراالبائعمنوهلفرى..الامرأءقم-كأكوفىبه.فصعداـلتي"لباقيةلخطوة5.الطريقيعبربدأثم

وليمة..وبيمةلهمسيولمفانه..كلهاللمجموعةكافيةتكونانءلى.اعماقهمنيئسابالجميلواللحن..!ليم

.الهصودةمركزةلم،هاوحواسه..الزجاجي"لبابالىمشمودةنظراتهوكانت

استقبلوء..المطعاممنالثروةهذ.يديهبينحاملايعودراوهولماالنرزوةألىلحظاتبعدمنهاسيمرفىاننيالفتحة..الصغيرةفتحتهفي

كنفه:علىيضربهوهوملوخيةلهوقالالحادةبئمذءا.فهم.وصخبا.اضطر:بااعماقهفياللحنازدادخطوةتقحموكلما..المنتظرة

...بنيامينياانريك-باللبابيففوهو..الاسمرالجرسوننظراتلهتتضحب!دأتفقد

:عبدهولاحقه.للجنةعنيدكحارس

بة.فانتالليالمرةزبمرتحريخدوكافتكرناهم..بتكيخرب-اكلماقهفط7واللرن..المطعمامام..الرصيففوقنفسهوجدوفجاة

ا:بنيامينجوابينتظراندونملوخيةقالثم..الانفجارعلىتوشكالصخبمنقمةبلغقد

!إ.بقىسيجارةممعاكش-ينظرو،و.بةفيهوشخط..وقحةبنظرةرمقهفقد..الحارس(ما

يفيق:كمنبنيامببئفاجاب:بالطينالملطخالممزقحذاله!لى

اقدراناهوا..الصبحمنعليكبدررانا..ملوخياازرك-مالبلاطوسخت..اخينايامتحالسب-

ونص.سيجارةمعاي..غهركمنا!شاحالىب-"شلت..يجيبكيفبنيامينيعرفلمالصدعةغمارومي

كبلسمدهايشعركان..المريرةوقهشاتوأ؟لما-لهمالمرةهذهتؤلمهولموتجدهفلما.ا!لمالصمتمنبئرفييهويانهواحي..كلها

..دملعلى0.كبريائهفيعميقجرحءاى.لحنو:ليوقفهذراعهمدالبابنحويتحركالجرسون

فحي!كبم!ص!!هر!!!مم!.يالوحاتحرك*.ايهعاوز..حالسبمقلنا..جبلك-

يبوحانيستطيميمالكرالاستقبالهذاابعد.بنيامينارتباكوازداد

حديذاصدركأي..الاكلفيحقهوممارسة..المطعمدخولىفيبرغبتهلدجرسون

و*ئسأئمةالقومعة!.نقودجيبهفيالجالسبنمن.يون

....الاسئلةسيلعلىيجيباناستطاعلواللحلةتلكفيبنيامبنوود

ديلالالائمدلثلهلهدكلورا"رتبكمقهفيىت..اد!ا*سالجرسونبهيصفمهكانأـلمجر1

..لباب1نرجاجفيصورتهيرى(نواستطاع..حولهفيماينظراخذ

ول.في(!،)..الخارجيمظهرءألىينظربالامسبجيبهالنقودوضعمنذمرةلاول

؟لطبنالمبرثطوحذائه..المتسخ(لكالحوبنطلونهالطويلةلحيته

صدأمنوجههعلىماتعلوالممزقةوابتسامته..و*تربة

بيروت-الادابداراد:رقالحفييهويالهادى..الجبلقمةفوديصعدانوبد!

!ممى!ممممممو*:كالجمادصامتار(5لمالهيقولالجرسونسمعفقد.(!لم
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**ا*-*!ع!ععبم*مي،مبم*س!برسعبممععيه*ححسععي*!عي*****!**؟؟*سع!*******معه***"سممي

نتبل

؟4ع!زعص1همص1

.؟

4-

وبععر،الشمساله(راع)قتل،الليلشيطان(سيت)ان،المصريةالاساطرفي
،ةالال!بعضبمساعدة(يساوزير)با-ث!الموتمنوبعثته(ايزيي)!وجهفقامت..جثته

..ولمعما،(هوروس)وبينهما

،الحقودوقلبه

،الجبانوروح!"،الزنابقحضنهافيفأينمتإ)،(خصلتناثري.!.تنأثري-

!إالثهيطاننسجهاإ!والثرانق،الفداءمزارعونبتت!اللهبمنمثلوجةكومةيا

،خفاشيا(سيت)يا*،القبلولملمي

والدجى،والفراغالركودعاهليما،مراهقمغامرونلسك...،والاملوالنور

رلمح،وشفهعينكلعن
؟الضوءالمك،جيدهفوق-

01تماع،ونتفهأرهقهسوسنعن
.؟ءالد!وراعكالخرزمنلم

،الاقزامقافلةفيفسرتإ!درز،درزها،هاد!إالغزل.خلب

-،شظايماوالساقطي..تناثري

والصعالك،ألضئالموكبفي،وألكرزالقستقفهاو

اللئامموكب2في!الرجزهاحردور،جماجمكلهاروبعلىد

خطايا،وكلهل

الممالك،مملكةلتدحرواهيكلالخلودله

،والنعاسوالعقمتشةالمقاءله،الفميلعنها

.،دموكلها

،اليباسيحدوكمالمعلولتنسمه

وظالمجاهلودبتغيها
والرعبوالهول..!!الاناملترشفها

-،الخصبفانعدم.-.!تهللكى،وعقمهماجمودهافييتيه

والحب،والحمالوالخير،بالسأمصالسفوحوكفني..-للائماللعيم(سيتل

!..انهمرى.!.انهمري

الزنبق،وذبلالاكم.ولصربلي

والحبق!والنسرينوالفل!والالموالصقيعبالليل/نسص!ة.-.
صوببالاهرامطارلساسلرورمالا

الركبوانتصر..بلادنافيوألنبوغالجمالويتمي،....

*!شيطلنلطلها-أسطوراحراىاثرلهاعلىق!دليلهدهعلىدقعسدولرلمححر
والحقد!والمونبوحولها.،جفافهامنالعطاء !والبرد1!يىوالحقبعلىانتخالدة...لمجدى

:،نحيمهالبعيدمنلييلوح،الجمودفكرهمنالماضيالصيففيديكتابأ

.-

سمهه،!هي*-ميسيص!!ههيء*!بمبرء!عمء*حععم**حمعم****بر؟
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مد!كلد!تبأ*سسسم!يء!ع!ءم!ءحععيمممهـ?ءبر*?بر

الصقيع،وانملع!شرائحا..شرائحا،الجناحمهيضة

أوزيريسر7لم،1العملاقنبعث9و،(ايزيى)فمزقت،والجرأحالضلوعشاحبة؟

العريس!كأنه،ادلنفيسفسطلنها،شاعرقؤأدعلىمفروشة

والقمر!الضياءولعثخالوثيرفراًشها..فراشهاونتفتإ!حرمحمسى" الحا.ني.

الزهر،وبعث!والحريروالياقوتوالماسسلاحفيانغمافميهاالمح

،والقدرالقضاعلانه،الدموعس!لموانطلقت/،وانطلقتوبالنترودوالنوانجاللحونبالاسىمثقلبر

إ!إالالهلانه.خشوعفيتله!ثمحمورة،للعحسورشراقةلها-تقوللمر

!رولاو-،النسوروحلم (سهو)-(سهور)

بني،هوروس.يا،وزاحفهاانط!قهافيالاجيالورائدبر

الى،يا(راع)ياءبطل؟،الهياهودوس،السناءونانتر،

!الحياهمرضعيانببىيل،ربيا،الضياءوباءث؟

رفيعقنايا،رفيقيا(راع)يا119لما
،الشررتطايرعزتة....تدأسلم،يداسفلم..كان؟

الرمادحوعةفي،الاغرقلبهمن،فراشهافي(يزيس1)لتتملص4

لثهيد،قلميومكلفي،وإمتثلالالهورمجرالوثيرفراشها

!"ومعركهوجبهة

ير،جديد،واهـل،والم..إإابخطوامتثق،وللحريرالسوسنيغمرها
العمالقه.آكبميوانتشرتإ!وألزمرد،قوتواليا،والماس

!إوفذلكهودهضة

الكبير،انتصارنالنمعث،وزمرفرادىتعدو..واحفتململت

،..الحفر،فيوللذدبطعلى،يا(راع)يا

امبيرومجرلا....

إ!الكميرغدنافي،والسوافي،والتلال،الروأبىعلى!الخصطألحريةمشعليا:

..،لالفداءلمحمولامسنالا
!إوالشجر،والمحار....

برطالبنجيب،والفرانم،الركودسنابلوحصدتالعطاء،،.فيالابداعفيالغرقويومنا؟:
والدجى،بالرجاءالمثفلغدنالا*

جيمهجراحوضمدت،ولململمتالهنالا(راع)لا*

،الثرىعلىمجرووة-إ!الغدلنا،الغدلنا،الغدلناتبب

.....أ*

،والسطراكمحائفمارسمتلد،دتترمقدالشموسارجوحة؟

خنادقا!..خنادقاوحفرت،والرواءالعبسونضسط*

العمالقهمواكبورحمت!القمرفىالذبولوتاغل؟

والشانقا.،العبران.منابروكسرت!الزهروانطط

طلاسما!..طلاسمماونفمت.إ!إلبكاءوخيم*

*****سعهـتبن!ههي!سسهيمهي-*"....كلا*حهيسهيكلي،س!كههي

الربيع،لالبمىبعرواع()لارحعه..جمهوبصروا:
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لااس-يىحعيب!هىفأيض11أممي

--

-!ابرس!ىبيم-.!-اء5
خ!-ح!/-!--!ا11ً

أرأ.مجتمعنافيألمسدلةهيوتلك.لأهدهيد!عهمامعهالأليخصميرديحمل.)*(.الخشبكلمتلقط،ر؟خل

فيوألاسمان،الجنسىازمهبرز!العملازمهالحلتتنحدر..عروقناف!بصبابألنتونزواترغباتناكل

لأو!د،الفطريينالحافزينلهذينالدوامعاىخاصعبلدلاجوعهبكلالنفسيواقعنمااًعماقالىتامرزكريااقاصيص

يحب،انالأيستطيعلاانهكمما،الجنسىعنالحبيمحسلوفرارز،تعبناعنتعبيرأنه.والروحيةالماديةألطمأنينةالى

الجص:!ن.نمثالافديعشتىالشتهىالحبيبمعد!ادأسياهـالحاجةتحتالمخدروالرلمأليقظانا!لمالى

رائعةكناةانها،الجميمناوالثمعمنمصنعتمتالىمحنويتي)توفيئقصاصناولدوقد..الحبواًلىالخبزالىاللاهبة

بنرنيوكم،النسانيةالملابسلبعمحلواجهةلمحيباستحياءتقفخبز؟/(ولاحببلازعيشأنيمكنهل":الىؤالهذافمه

مريحهووالذي،؟دشاحبيظلوجههاالذيانغامضالتعبيرهذافياتالم!3))بروايرهأحدىفيزكرياعليهيجيبنماماذلك

ةالتمثاليناجيثم"العميقةبةوالطا)ودأعةمن."الصيرة

سوزكي.ياحزينانا-"..الر!صالمشروبذيالمنزويالمقهىهذاهـيالجلوساحب.اني"

اجله.مننحزن)تيسنحىالحياةفيشءلا-"الصخبلى1انصتئماغماضةنصفعينياغمضانلييحلوهـمنا

.سونرييااحبثا!-"؟لصاهـ،الخشبسطحعلى(لمتدحرجالفردرنين..حونيمنالمتصاعد

7"!كبرلىحماطةالحب-".مسمعيالىتصلكامات،ضحكات،المذياعمنمنشابةاغنيةصيحات

منتمتاو!ا!واسمانيحبأن!ي،ولهمهسخريها.يه:قبعثرة

إدثريض!لراهألأالسطورتعمق!نماولو..؟ألجس.السياسةفيتفهماصبحتمتىاسكت-

وجومهئلمحي،الجصمنتماتيلألسئدبددلدفيألحصء.خبزبدوننحيااننستطيعديتنا-

التقىانهودونجوالكآبهالوداغهمنمزيجهوغمامص.لعبير".مومساتالنساءكل-

عل!!نايعرضهاماذلذ4احسئحالهتكون!هل،حياء9بالىمجهوفياشخاصعنيصدرالذيالحوارهذاففي

غرفتهفيفتاتهلهتستسيلمحيث"الصيف"فصة!يعالمفياكيدشيءن5فليس:شبابنامشاكلتتناثر

حين،وتذهببالزوأجتطالبه،غفدتهامنتصحووحين..المرأة"ما..بالانقطاعمهدداليوميوخبزنا،السياسة

س!ؤالذهنهفييتمفىوحيدايبمى؟حطشبحانعرفهما..الصخريةحياننافيالعللعلةفهي

تنزوج؟"قىةعطا!.معتمةغرفةفيومومساإلسينما

مم!وها،لىاستسلمتف،السؤاقهذامنبالنفوراشعرافا))!العمركابةانه؟والحب

.الزواج:بالثمنلطالب:واستس!لم!إ*(ذلفيالبطليرميالخبزان

دونشيتايعطياحدلا..معينثمنلهمديئيفيمماكلان"تكونن4تكادططئينة.الىمستسلماني.منهأشكوماهناكيس"

".هـأ!ل...؟بيخبزمنمراتثلاتا)خهارفيمعدتياحشوفافا..بلادة

فال،جيبةفيماكلالموءساعطىانبعدوهوقهعةوفي((.سجائرلشراءاحتاجهاالتىالنقودامبممن!؟غمر

وفى..منهماسئمتلقد..حياتياتعسما))ةاشغسهفي؟عةنبنثراجاناالمحرانتب":يقول"المدينةفي(دليل"

البخيلة"الدينةهذهيعشقالذي3المعتوقلبيساذبحمايوم:الشكلبهذاالصحف

مسئووإيةيحملهماو!و.قديمةقصمةالمدينةمعفقحتا،بقوم،(د!ك!كوي،عاماوعشرونخمسةعمره،دلبيعشاب"

ات!كالمومىتركانبعدمنهاهربوقد..وكابتهجوعه-بملففالاعلانيستطيعلالكنه."لهيوميطعام.نأمينوالثمن،عملباي

-.-!ملا

مد"ت""ا.لى،الدي!لأرونهرب..ادجيوبخالطوهو

،مهاوالي،لهاتاريخلا...-والضجربةوالكلالجوعشنقت..قطنن،1كلي":فطتهفيناجينفسهفىاسرتهبؤسيتجسداو

حبوفيالنزفيللسعادتيجدحمث".إسماءبلا.نمر".بلهاءيامعناتجوعيلا:دوماوجهكفيتصرخاميان

،بالشحوبالخارجيالعالميبداالقصةهذهومنذ.أمرأةز!-وءلى،والخبزالشمهوةأزمةاحياز"فيوتترابط

انفباعاتهاكلعليناعارضة،وتتخضمالبطلاعماقوتنمو-.اتكلالمولاحلإىيدفعحيث((التثاؤب"قصةتطرحهاما

هـدوالذاتيللضغ!تخضعالامورأن.الحوأدثتراهر-!ىفلا،والشهوةالشمفقةمنبدافعالاسبوعياجره

نجذلثوهو.بالر"زمعفاةمتلااحمةالجطلنفسيةخلاكمنيرودعالذيالكاتبمقالقبلوصلناوقد،المقالىهذاتئرتأخر)*(

شهـنالوجورلنايقدمونلذين1ألعربالقصاصيناوأئلصنعنالكاتبيعودانوغمل.المأفيالعدد!بنثمروالذي،الادببه

اتىهارباولاهعقدةلغةذلكفيمفتعلالا،!سياطارمنكثرا/زيلىوحدهفبهذا،؟تاجهيواعل-وانالسلبيموقفه

فينرأهالذيمثل،النحىالىثقافتهتقحمهامجردات"الالاب-"الحياةعقيك
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ورلممعر-بال!بكانالحلمفي.أل!!الىيتسللساليئبدأ.صقديمطاعصطور

فيلهص-جاةيةفا..!تعتهالحلمفقدلقد.والكرامةواللذةمصالق!احسنمنبقصرزهذأاًتجاههر،زمرو؟هـليدأ

المحرات))ألاولىقصتهمنذوهو.ؤاينتحرواذن؟الارض(.الزنجيالرجل))ق!ةأن،اتلىخوثلاثمنذظهرتالشب

ص،،ءأازدادوءلما،بالالتحارلامفكرأبطل"يقدم"لصفيرةادمفكلزفرفييكمنالذ!يماالاخرالثصحصألىركأز

،ألف،سفيي!-جحاناحكادحتىبنفسهاحساسهنء،الىةألاجتماءيةالقبودرنجضعلاألإحهـ.)زريإ،-حخصا

؟((هذامعنىتعرفونهل..سأموتاني"لاهميةنأكصدأتمثا!صنتصاهدلستةفيطلاءر.للأالداح)-ةالح-،3-ءرض

صتىالخه،يةاجلت":اءمىليسىالعالمعاىحقده)كناًلمق!ىةوفيأك!ارعفي،إليومةاًأ-جاةانو؟عع!)ف

بهباهجه،أتمتمأنواريدالشتاءاحبازكا..الربيعمقدمالنتتارعللىويعودبطردحبثالمعملوفي،أمرأةومع

ص،تطل"قصةفياما((.الباكيةالنهايةلتأتنكبعدتغده"فيالحياةبفورةطازجاحساسىيرافقهمنسكع،

كر،الىخعرلانهلحالمترورؤصللافاله"الابيضالجوادالضشنوجهـكبالنرابفيدتصق،جافةنبوةار!واءفيوتسري...))

مستقبل:بلاأنهوأيقنوحاضرهماضيه..الزنجيالرجلويهتف..!"هـانثويراررىلهالذي

."منكسلبت،ولذةامر(حمدينة،مناةلككان"ماضيه.احبهاكم..الارض-

دحد0.متواكمطين..مقفرشارع..سك!الانانتها"حاضرهقانحولصلادتك!تففدنيعجيبةاكطارتهطللو؟للحظةزإثفيمنىو(

"..الاجربالاسوالىككلب"..بسوقالارضتتجرعهسائلالى

وفتتاءبشنتمطى..مصضهلحظةالصباحفيستنهمي"مستقبلهفيفعاش،لنفسهاخلصرجلقحةتنتهبضةالاصبتلك

ستنصق،..ئيافيوترتدبم!شعركوتمشطوجهكستغشل.بتكاسلأغوى.المقاهيخنقته.عاشقانمنهضحكدائهةجماساة

..الجديدالنهاربشمسمغمورشارعفيتس!وانت،مهترىءسنهرموحب-داوعاش4عرولمنطرد،غصبهخطبهاانبعدحبيبته

الشرسة"احشات!ا!لسيدمنكثمألىياقي،تلتهاألتيالقحسةوفي.بةالكلأزشودةيغني

...أموتلالماذا"ةاةطاليبدعبتيةادراكهالانتحارعلىعزبهواكدوا.كرء.ألعالمعنانفصلىوقد،ا!حمعطلاالبطلذأتالمقهى

...امرأةاجفلاحيتنيدو..ذهبمنمدلاأملككنتؤوسأفعلمماذا:وبجنهمب-نهتفاهمأياستحالحتىالناس

3ةبضيمو؟!ولالجدبحنائي!ةفيساحدقاظننيأ!افعلماذا(لعالم..بعدتمتلمامي..2191سنةفيولدتازا:ةلت"

".وغبيةتا!ةالاشياءكلاوء-.فخذكلمةاجملماآه:قال-كئ!لمبكله

حتىرفض.قطعليهيحصللنما2رفضوبذلك".غراباكنت.ديتني:قات-

يلفحلهالعالمكانالسابقةالقصصوفي...الأفتراضمل.وصديقهالبطلبينيدورحوارمنانموذجذلك

وخيالى.،المندىالترانيرائحةكانت..تحتضنهالحياهلكنفسحهالحديثفيوليس،صاحبهعنبنفسههـنفعول

الانأما.الحياةاليهتعيدصديقمنحديتاو،حبيبةويعودالمقهىيتركحينوهو.صديقانيتبادلهاعزأءلكلمة

غلدرهاثم-يعرفهومالممنها.عرفهما-الحياةرفضفقدأمهيسالفيهيسكنالذي"القبو"%لى

القصةهذهنعدانويمكن.ابيضجوادصهوةعاىء؟؟حدعنبيسالهل-"

عرضه.وطريقةالقصاصاسلوبفيتحولنقطتيوسابقتها.احدعنكيسألدم:برودفأجابت))

اليقظة،عالمعنالشىءبعضمنفصلاعندهللحلمعالمكانالمخاوقاتاشدمنبانيواحسست..مريرةفجةقامتلتني"

القصصسفياما.العألينبينالبطلبانتقالنحسوبهنافقمدت،بفضولتراقباننيكلألتااميعينيلان1!كاءأشنالعودم.بؤسما

وال!ال،الحقيقةببرالرموز.!نعالمفينعيشفانناالتاليةو،!نحب!تالوسخالخشنجدارهالىخدياستدتوهناك.المرحاض

2"شهرراد/(مسراحيةفيالحكيمتوفيقباسلوبيذكرنا!ما".خجلدونطوبلا

واحدبطلوذاتومسلسطةمترابطةألماضيةللقصةانذهـ*كومع.1ألاجباءعنمعزولاأصبحكمألانأدركانه

بطصب?بتدرجتتطورومواقفمتشابهةومشاكلولحدوجوز-ود،الذينألاخرينعالمفبىصنفها،لى4باصيستأنسىفلغ

ليمكنناحتى،والحبوالخبزللجنسطمطاليب؟مجابهةفيفهوالمرحاضاما.منه!يفررقابةولهفتهاقلقهاواصبح

فح!أطلخلكانوانواحدةروايةصنفصولانهاالقول0واليألهلىوألبطالةالنتنةالعزلةمنحياتهايهاتردتلمارهـز

ينتحرالذبدألبطلأنرايناليؤكدوورعا،واستقلالهفنيتههـ"رايجدلملانهالجدارالىراسهالسندقدوهو

بعدها،التيالقصةفيجديدمنيبعثالماضيةالقصةفيان.عزاءليمنالخالىمصيرهبكىلقد..لهيستكين

القبرمنويبعثيحسدلاواحدههووهاالعالمصلبهلقد.عل!هتثقلوحدته

حومتلوداءلغربانالىهرمةوأحلاميوذكريا.نيلعمياطعمتولقد"اعيشاني"امل:بلايعيشوهو.نفسهالىبهيخلومأوى

الرمادتحتمدفونة؟لمطوساعاته،هزيلباردةشمسهنهارفيفوقي-*تسأظلأني..فوفييجثمالعالم..القبوعدافي

وتعافتت.كبيرةمدينةصخبوسطمعهوببلأسىرجلجرحمنالمنهمرفي!لم..عليهويعشىيتقيأثم(؟المدلنةقعرمىالنهاية

؟حهدق..بة-ئاوفرحبدونظهري!لىراقدواناالكيمةعلالاعوامحتىعليهيفسمدونالناسلكن،برقضهماتثيرهبامرأة

دقمر5ضياءالمديانياحدىفيانيوتسرب..موحشةعننمةفيببلاهة.أوديببةنقمةوتلك..الي،5قتلأنهبتهمةنهتمبظوأذ،الحلم

".قبريسقففيثغرةمنوالعالمالتفاؤلكليحملالحلمكانالماضيةالقصحرفي

القبرمنوالبعثللانتحاربينصلةهناكأليسترىالقبو،،"للماضيةألقصةوفىشاب،كليمناهالذيالجميل
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يصور.دلهتامرزدررلاالتاجانبر-والعصة.الحياديكونفهل،ماصلةهناككانواذا؟متظأيتينلمححمتينفي

جرعمناليها!بروالاجتمماعيهالمرديهلاحبمعوهتهوطدتحتالوعييغيبالحياهروشاغلمن.دابوسااـلاشحار

ونسعوري.ثعريدبيحهوك!قوعاطعهلب!ووحرمانسوبالتساؤلهذايكونقذ!مبالأةلأحالهفيإلاسعانويعشى

والتثاليدالعمروان.وميدقيدبال!رحومونسبابناان"المتعبوجههايا.ابتسم"قصةبفيةتابعنااذاصحيحا

الأحساسميتانسانالىالتهـابتحيلالحبه5ومسو.نفا3مطدعهانقلناالتي

الى5العتا.لتحولىبينما،واحدانليمعترسووحسى،واخرتها.مهفتنكرهالبيتالىفبرهمنالبطليعود

انتمنيد.كعلمنجعدهماوتبيعلحبمن-تركموهـصباحديمروفيءلشارع"يا؟مجنونعنااذهب"مانحين

عاليا.مهراةاحدهميسالهحتىالماكلفي؟حملقاجوعهمينبثقالمطاعم

بمسودرأقمناينعدالذي"لوحيدالفنلنهوزدرياانأجائعانت"

واقول...وتعدريرخطاباتالىنعدهيتحوراندون.بلانقور"انا

تبلتيرظهرتانبعدالقصرهالعصةفي(أالوحيدالعظن"ولانبمنى"

نازكريادلبولشى..الروايهلتابهإلىالعجيليلحو!يشترهـانبعدألااالجوعمنيخلصهلاالنقذهذاولكئ

عررميهانتميء.لأفصه"ةالملالثهلازكلالعولىسلما،لصتهحيثالمطعمالىيذهبالجريمةوبعد.لمراةفتلعليه

5:كهلبضةءن.ما.والجربمهوإدشروالعدابالرعبالحوار:هذاألجرسونوبينبينهويجرى،ا،ثليسشطيب

جماءنااينفمنحب،خفقةمنما،ايتمارو"منما،تخفق.جدالذيذاللحم-"

1(دالعربيهحياننافيهدامتلواين!هذ.ابرنامرزلريااللحم...الاطعمةافخرالايقدملاوهو..لد!فنياء-هذهـمطعم"

والوحددالثورذالى.حاجننماومد.الشاعرهسال4لأواننيبدين(نساتنحماكلتهالتي

العربي!والعنافيفعلاموجودةالامورهذ.هكلتعنلملو:؟جوفخفيضيصوتفتساءلت"

..عربيفناندلعلىاخلافياواجبللواقعهذادضحان!انسانلمس"

؟"للعارغسلا"لظمتمنيالدلكءلشىانحاودتالشارءزو؟يامنزاويةوفي،المطعم!رجواندفعت"

كتبت.حينموقفاتفرضانارادتالشاعرذودعل.اررر:وانامهتاجةبغطىؤسرت..انجحفدمات!بانالغثيانمناتخدمى

نايمكنلاعى8موالىخبيبتهتتحولالذيوالرجل""..انسئئلم0.انسانلص

قإ(لمشنيعةقتدةيقتلها(انيغلب!انما،مقهىفيجكيهااذاالاالقصةهذهفهمبإمكاننالشىانهالرإضحومن

ا.ـدبالرجلوليسىللتوحشالرجلهويقتلادديالرجلكابوسمنلخلاصهرمزانبعاثهوانرمزيةاعتبرناها

الجريمةالىيدفعهلاالبطلوعيان.وعياولاضميرايمللثليسمدينةفينفسهينقذانيمكنلاالانسانوان،التبلد

التيالاجتماعيةوالتقاليدالاقتصاديةالاسبلب.يعرفلانهالاخرينبقتلالانفسهينقذلا...ضماناتقوانينهافي

منتتوذفتاةكلهناوالمومى.عومسالىحبيبتهحولتفيحدا1آذىاذاوانه..خبزهمعلىبمزاحمتهماي..

يجع!م،وهدا..للمالسبيلفيتكرهمنوتتزوجتحبعاب"وينغصيؤنبهيظلسوفضمررهفيانعشهسبيل

ناامأ..جديدجيلفيجديدةباخلاقمبثرازكريئالمطعيمهذا:لملبطليقولىآلندلانذلكويؤكد..حياته

كلفلان"الكبيرعارييا":لهقلئلاالرغيفيخاطبالعاملالناس!لحوممنياكلونالاغنيلءانالمعلومومن.للاغنياء

يثققيشعر-وحدهالعاملولشى-المجتمعلىفرد.-بسيلالقصةيختموهو.مباشرغ!بشكلولو

هـؤولاالقاصولشى0.0وقسوتهاالاقتصاديةألاوضاعوجهذ.تعجوزمومس"نظرهفيالمدينةبانتوحىلرموز1

ذلك.فيالا!ستعماراثرايضاحعنشعاعهابصرالذيالقمروبان((الابتساميعرفلاشاحب

أبز:االاساسيةتهلحاجلالوعيسديدالجديدالجيلان..انطأثملحظةفيذهنهومضىاعلاكان،القثرخلالمن

علىفيحاربالخبزتحصيلبصعوبةيعثعروهو،والحب.."الادابمجلةفيفبرايرعددفيمنشورةالقصة"

قكلربعنخل1الدوفيالاعداءاضدالخارحفي:جبهتين.القصةر.وزفيالنظريعيدإنشاءلمن

دعوذوكل..اجتماعيةضماناتايجادسبيلفي،البؤس

الىوركارتجبةدعوةهيالفا"ضحةالاصواتالسكاتالىنقديةزكريلكتبهاقصةاخر..(لمالتعبللاسفلتقرنفلة"

ناالعل!تماميعلمالجيلفانالحبعنأما..الافواهكم:يفضلطالتىالثلاثةموضوعاتهحولتدور..وهىتامر

العاطفي،الخنقهذااساسهماالدينيوالتحريمالتقاليدلبوساتلج!ىاقانيموهي،"آلخبز،الحب،الموت!)

رمزلانه-ابىفليسق!"يصيحضدهمايثورلذلكفتاةبتصويرالقصةتبدأ..اسطوريبل،رمزيا.

."-نحتاجماعندهالان-جارناامرأةولتعنتى-التقاليدرجالسبعةيختطفهلبانالايرتويلاجوعهاان..مراهقة

مجخممعفىعاسوأشبلنعنللاتصدرلاالصيحةهذهومثلالىمبتهلامنهمواحدكليركعانالانثويغرورهاويرضي

ناعليظوان..الطب!عيةحقرقهممنحرمهمرجعيعربيفيذليلافينزويالحب10،.0.جسدهامنقطعةجمال

التيالصراوةبمثل،لاجتماعية1الحريةسبيلفيننلضلمومسالىوتحولتهجرتقدالحبيبةاناذاالقصةأخر

السياسية.الحريةسبيلفيبهاناضلناوالموتالحياةتتصارعوالتشهيالحببينو*،.صغيرة

صيحيالد-لىمحيكرطكانها..الحياةعلىمنفتحةمتلاحقةسريعةمشاهدفي
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مسافرهيااليك

مسافرهأغمية

قرأرولاأرضلهماليس

!هـ-زأر؟فربدتيلمزلر1و..ناءالشط

وعابره!..قصيرةوغنوتى

مسافرهيااليكلا

***

الجفونأثقل"نمالحل

..فلننم

الصغارأمنياتنازغبالمقلتينفيوعتتسنةت

..العيونرحابةفيالفريقالغدوديعة

...والالم

..!النهارأقثل.هـلووالهفتا

..طارت

!ستطهـارلديخافقوزف

والشجونالفراغياحكابة..يالشر-:؟ت-سس-س!--*

..انتيا

..والصحابوالهمومكللمتقاي

.ءالسرابمعوموعدي

!شتاءراء!مئطوادعأاللاكسهخردبيضاالعجمانقادا.-1!بملدرصس

..كمابراحمىبيرملرال

..كمقب!رد...

..والهفتا

!خاطرهاو4لومفتنخلعلم

الضبابفيتضىءكليمةالىانتهتولا

..المهاجرهحياتي

مس!افرهيااليك!-س!!ح!*!

***

..شفدتمسهااندونتموتالخياللفخذة

..بحارأعماقهافيوكان

تختنقمقلتينوراءالتىوالهمسة

..(نبهارصدرهاوملء

وعابرهقصيرةو"نمنوة

..اليك-يوسائل
!..النهاريسعفلو

..السنونتهاوت

..عيونقتوأحتر

..حدأرسقيفتيمنوانهلر

!..انتظ!اريلفنلانأمحوللا

مسامرهيلآليك

نتوشةفاروقالفاهرة
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مدت.مم*ير*برحسبمحسعمممء*برء*ور*ء**ء*؟

-ءس5
بتبسنب

ألفس!دثىا*-!!!ال!؟ ؟.
،*مم*******ح!سم**،؟!عمسععهـ-ء*!ي!ميمهلس**-

اصدقائهمنالكنيريناستغرابتثيرونضارةبوسامةمحتفظامايزالانه.عينيديتعب،.اعصابيررهقانهالفبوءاطفئي

الممر،فييمائلونهالذينلاسيماومعارفهرفةفيه،خفيضبصوت-اليهالنظرتتحاشوهي-ذلكقالت

ابدالايستطيحمريرةبخيبةيشعربدابالذات؟لليلةهذهفيولكنه.مرة7اده!تهركمعنوبةومية

عندهامطافه؟نهىالتيالمرأةتجاه؟؟..منوتجاه،يموههااو،ينكرهاانكانالذيالكتابوضع-دائمامعهانفنه-اعتر؟ضاجموودون

مدىحياتهنتريكةلتكونورويةتفكير،وبعدطويلحينبعدواختارهاشعرعليهاانتثرقد،الاصابعطويلةمعروقةيماومد،!نبايقرأه

صخلصاننفسهوببئبينهفيماأزمعقدوكان.العيثسمنلهماتبقىوسالعا،حالكظلامالانيقةالنومغزفةفعمالكهرباءزروأدالى،اسود

ابدا.لغيرهايخلصلمكمالها.ثقيلسكون

"إلانبهايمئىامريرةنجببةفآيهيمم!دةوظلت.صويهامتجهاكانكماسرسهعلىمستوياهووظل

علىمستووهوالمضطربةافكارهزحمةفيخاطرهدمرلميدريولافيظريهاقجهة،صموهاعلىيديهامشيكة،لسر-!هالمقابلسرررهاعلى

اخذمعارفهمنرجالاسماءالدامسالظلأمفبمتلكجلستهفيسريره-.السقفنعو

اعبحواخىعليهم؟كروصتهولاءوطغيانلزوجا.نهمالاعمى؟نقيا!معلمهميخنويانالهوجاءاصفالعيذاتالب!ردةالليلةتلكفيهوتمنىلكم

.وتنكياص،بهمتندراالناساصيزوجانقبلهووكان،هزأة.عقهاوطيب،انفاسابدفءفعهنعم،نراعيهينالصغيراللدنجسمها

الليلةهذهضيولمحهمناثناىتبادالهاكاننظرةإلى!جماةفصنهويتنيهانهاةالنومغلالةوتدتى،مهـلابسعهاتخلعوهيأفهمتهقدكانتولكنها

تتعلققضيةفيرأيههوغيرعندمااخفياهاضحكةوالى،السهرةاثناءالةتتمنىوهيساعةمناكثرومن!،9بئعاسررهقهاالمناءهذاج!لأتعبة

عدلكيفايضاتذكركما،زوجتهابدتهسخيفلرأيمساررةبالسياسةفيترتميينيغي!ااكثرالسهرةاظالواالذينالزوارعنهمينصرف

نلأليةعنساقريةفيميهالعمللمناشرةاستعدقدكأنهاممشروحعنمرة.بدا4يلحلمكماعليهاألحالنيالنومالىوتستسلم،-سرفىها

لاترغبلانهاد4بالمدول؟قنعتهخىبهزالتوما،عليهزوجهتوا!لم.نفسهكلقال.

شانه-،رأيهاعندمستكيناالنزولالايسعهولمالقرىسكنىفيابرا!التمثيلتالنوع،الاعنهو؟ختلاقتجيدكمالماوةالصيرةيالههن!

بنجاحه.وايمانه،للمشروعتحمسهرغمدائمامعهاد؟إ..(لنحوهذاعلىمنيتتهربخى،بيوتضيق،تكرهنياتراها

المكينينالرجالهؤلاءمنوأ!د(،منهوعيدونامبحانهلهوثبتنشيطة(لفيوفامامنبموكمانتهطلحظةمئذ؟.؟لنومعليهاأد!حمتى

المجالس.هزأةويجعلونهم،الناسبحوادثهميتدروالذينالزوجانهمفسروقدوتتكاسلتتثامىبدأتخلفهمالباباغلقاذاحتى..مرحة

واخه،والمكرهالمقتمنبشيءنحوهاشعرتزوجهامنذمرةولاول..اجفانهاوترإختلحظها

ذ؟تليستانها1.الحمقاءالصغيرةهذهعليهوتتكبرتأبىلماذايتسامل-المجلاهذامنبعنرليلةكلعنهاتصرفهوهياسبور3مناكثرومنذ

بها،لايهتمالواقعفيوهو.نفسهاتظنكمافارطذكاءاو،نادرجمالبرحابةالعنرويفبل،تصديقهاعلىويرغمهاويغالطها،نفشهفيخادع

لاتهانانيحشىولكنه(لنساء.فيأفتالهااكثرفماجلها1منيتالمولاتضيقولالاتكرههانهالنفسهليثب!ت،لاييوهوكلهذلكيفعلكان،صدر

.كبريا؟هتجرحاو،!اتويوفىيتمناهالنيالاندفاعحبهفيمندفعةغيرلهتبدوكانتو(ن،به

هو.؟؟زوجههيالنيالصعلوكةهذهاماممرتبكاحيرانيقفماله.اليه

وكن،شيءكلفييفقنهانساءعلىتبباهاقريبحينالىكانالذيقد-قليلةشهورسوىزواجهماعلىيمضولما-تزوجهـامنذوكان

-فيمشدتهعنماعرفورغم،وشبابهنكهولتهرغمودءعلىينتهافثنوحسنوالكرمو(لتسامحالو،اعةمثالمعهايكوناننفسهعلىآلى

تستمتراصحتحتى،تدليلهافيافرطعندمااخطانهشكمعاملتمن،لايفرضولن،ابداعليها!تقلفلنولذالهحبهافييشكلانه.الخلق

فقدثمبابهعزفيوهوبهمرطريفاصدئاويذكر،ابدالهتأبهولا"بهحتى،مهلعلىوسيستجلبهااليه.بلسيستميلهافرضانفسهعليها

ابتسمت.لانهاكيبرحفلفي(لناسامامعليهغاليةلهخليلةمرةصفع.عاماثلا*نونعمريهمابينالفارلىانولو،ويشتهييرغبكمابحبهايفوز

وعدم،قسوةمنمتهمايدرعلىنثمثم.منهويغاريرههكانلرجلرغمولكئه،ءالخمسينالىدلفقدوهو،الصثرينتتخطلمفي

ويس!ترضيها.يستغفرهاالصباحاصبحاذااليهايعودانفقرر.لياقةحياتهكآ.فق،نهفيشببئايتقنلمفهو،بميدحدالىبنفسهيثقمازالدلك

باكيةالباكرالصباحفياليهوقسعىعليهماعزمالىتسبقههيفاذامناكتسبها(قيالاساليبمن.لد.بهانلمؤمنوانه.النساءمغارلةفن

فلاوتيههصلفهاليهويعود،الم!ننبةهيكأنها.ورضاهعطفهتطلبتدلهانسبقكما،مايوماحبهفيتتدلهمايجعلهالهنمعاشرتهكعرة

نايجبهذابمثل:نفسهفيقال.طويلجهدبعدالاعليهايرضىانهيشعرمادام؟السنينوعدد؟لعمرقيمةوما..غيرهاكير؟ت

ل!لالطريقعنحدتومافي..النساءتعاملكما.ونشاظحيويةمنالشباببهمايتمتعبكليتمتعشابامايزال
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.*اذنبيالزواجرضيتملم.سبالعيشأالنساءعئواحدةههءءليست

خديهاعلىشساكطدموعير)حت.،ـلعم!توبلعفلههـ...اناسحيسابالينامتهافومهامنيو!ظهابهايصحانرهمنحوهاواشالت

مطبق.وممها،محزنبصمتمطرمة،هي.لرو.كطر!!برفال.الصباحالىذلكوءرفيعظهو.دمممنرءجععادوللانه.عسهـا

عليءجبر!لالدإ..مطخراجلى!هميت5.ءدلوف!ئكلىههمت-:دعسهمي

البكاءعلىييعثعيلامنميهماعفىكلههداودن.نحيين.لابمناكوهج*؟!عنناآرالاياالعجلةهدهلل2فم

كهفعرفتالتيالأكدةابيك!وجةررايهومنالبيايوكالهةيرر!والمطر،يزمجرفاوعد.بشتتعطعطزالتالعواصفولالت

عنيوتجبركيأس!مثينهعليثمنسيطدفعفثتستع!وكى،تعشنيالتيالعريضةالنافنةشلهبدتعندمالمعيرهسيرويووو.ير!ص

البكامعلىلايبعثظلممنفيهم!علىكدههناولعن.لالحينبمئ"لزوءجغ!بةاشكالاالبرقيعلييررسمالدكنامالسماءصفحةتىماهـسهجهتوه

ترفيئاخدشحعيهناككاناذاالاالديلمنالساءهدهقهلفيالمررسنامايقنحمهلايلةبرفىومضةوهذا،لاهيامماهيايطمدهاهدأح.راكعه

فىإفه.علىرتتحرفيبهوهاء.نورا!لمةالغدف!ة0فيفيلتمع،متتاليةومضاتتتبعهاثم،.النالمحذة

..أنهلكاحلف،لا،لاسيفد،الغرفةسقفنحومتح!ماروءلاشيوجههايدمحخاطفةوبنظدة

انهالنثران.تحاوليولا،اثمفينفسكتورطيولا.ابدالانحلفي-تهيف!ر،سالرام!انهفيفظلتيكيانهاعلىيدلبشكلفسماته.ياللصت

اصدقيني.الامولىهذهمثلعنهمتغفىممناناهلست.نفعالاج!يكتتخلليميهورةمفطدبةانفاسيصوتالرعدهدأةعندسمعهالىفناهى

.الشيطنهايةحنىممك!كوناننيو.لمبم،المولفشيتا!ث!يئاتهداعليها!رتهواخنت0بكاؤهالهدنأكد.مكبوتةنغفات

عاعتةفطلتالصدقعنتنمالتيبلهجتهالشيءبعضانستويتهابطيائعالثل!وهو-عليهل!خفيكانفما.وانسفاقحناتمحدهاويحل

واحدهبكلمةنفسهاتبررتحاولاندوتالانعالىشدةمنتزنجفمطرمةمنهابلغاذاالاالخفاءفيالمرآةتبكيفقلماكثراتقاسيانها-اونساء

يقول.ماعلىفقرهىفيامراعنهتخفيانهالاشك10يانرىويو!ايشقيهافماذا.مبلغكلنمالا!

أ...هوإفقير؟...اذنمنه-شجورلملم-وجهه!امسرعةميثخفت.الكهدباءاضاءلاشعو!يةوبحركة.هاما

.بغزارةتتساق!ودموعهامطرقةفطلتتعانيكانهاويهبلىيعلووصصرها.بحركةلانأتيساكنةوظلت،بزنم!ا

ةقالثمشفقايتأملهائخذرسالها،هـسهاحفةعلىوجليسرهـهعنفقام.تنفسهافيضيقا

أ..اجلهمقكئيرافبكئأو-اللامبالاةههاتكلفبلهجة

.فماد.كنمانهاتستطعلىححرةزفرةئرفدتثمعمقمنفتنىأ.تبكررمالك-

أ..الليلةمذ.مايسوط!عنهسمعتلعلك-عئنرنمماترفعاوتتعرل!اندونذلكفالت.أليمبصداعاشعر-

بشدادحديتاهووتذكد.اليهتنظرانلونايجابا!أسهافهزت.وجهها

عندماعليهمالقبضالقيجاعيينظلابعنبقللانصراصمقبلضيوفهكعيرولديناتتحملينهرمالك...لايبكيالصهاعانإ.هاها-

فيهيعذبونانهمويقال،السجنواودعواالمستممرينضدبمظاهرةفاموا7؟.المسكناتمن

اشنغر(يهاثارتعاليةبشهقةالخبرهي.فلقتكيفوتذكر0منكراعذابا.يخنقنييكادبضيقايضااشعر-

:فقال،وث!رودوجومعليهابداثم"لجميعنظرولقنببهموعرصراحة.نتفاهمحديثا.تعالىمعكلبمان.اجلسي،اجلسي-

؟...السجنميالاتيعنبينالذينالطلابهولاءاحدلعله..سينجليألضيقوبانسيزولالصطعبانلكوأ؟كد

بالبظساءواجهشتوجههاعلىكفيهافوضعتصبرهاف!قدوكأنهعلىليطافةفلا،الان.فزكنيانارجوك.ما.نقولالكللاداعي-

ايت!امةدمهعىولاحت.منهمواحدغريمهانمتيقن..فإلبصوت*إ!معكالحديت

هذهورعم.محلهفيجاءحدسهولانيحزراناستطاعلانهمر-سةهالبصوتذلكهال.منكمالعيتكعافي.ابداالرككلن!

لايعنيهالامرىن،هادئاصمامناظلامامهواضحةافجلتالتيالحقيفةيسامنسعبهاثم.حالاالموففعلىالسيطرةأكسبتهقاسيةولهجة

/ضكرها،وي!د،العجباشدنفسهمنيعجبراحئيم،كثير(وفليلفيوقه.ال!ر-سحافةعلىلوجهوجهااسمهجالسةفاستوت.و!وةبش!ة

لايعهدهمساوبرودبهدوءا!فظييإلالواقعهذاعلىيطلعاناسنطاعكيفالنظراليهايحمقوراح.وجملاروعةفزال!اوج!هاعلىالرعببدا

هاحالهعليهطرأتغيرأي.المواقفهذءمثلميلاسيما،طبعهفيابداوقد،اللونشاحنةكانتبةاللحظةتلككلمنهااجملابدالرهاللم

؟...بلامسغيرهكأنهخر5شخصاولما،حدثلمادهشةبالمموعالمخضلتانالسوداوانعيناهاالسعت

مرتبكةحيرىصغير.كطفلةلهفبمفطوفنشحتبكيوهييئملهارإحثمواحت،انتظامبلاثنفيهاعلىالغزيرالالودشعرهاو(فتتر.سيحمت

اخذنحوهاشعورهانواحس،طولولالهالاحولامرهاعلىمغلونجةالمستديرةالبضةكنفاعنوانحسرت،عنقهاعنمالتفدالنومغلالةان

ي!مصدأنيسعطميعالوصميمهمنوود،وعطفحنانالىبسرعةيتحولى(مامهششر؟ننحروكأنهاعنقهاحولواحكمتهابعصبيةلسحبها

يمدائايدأيجر؟لىث!ولكنه.!موعهايمسححضنهفيفياخنماحزنهاكانشعر(للحظةكلكومنذ.بمرارةفابتسمذلكهوولاحظ.أمكنهاما

مدةحبرانامامهاجالساوطل.عنها.نصدهخفيةقوةكأنيدااليهاواحدكلوتركتبعضهماعنففصلت!مابصنهماانشعقتقدكبيرةهوة

فيشعرالمر!رنشيجها؟لىيستمعكان،قصرتام.اطالتلايعلمالزمنمن.ناحيةلحي

واحد!،بكلمةيفوهاندونمتثاقلاقمثم،حسرةعليهايتقطعقلبهكأنإلنظرتتحالثىوهيوجههافييتفرسهوكانففيلةصمتلترةوبعد

ميه.هيالنيوضعهاعلىوتركهاالغرل!ةمنوخرج:هالئافبدااضطرابهعلىيتغلباناسنطاعود.ولحقالالبه

-97الصفحةعلىأـلتتسمة-سعيدةلستوانك..لانحنيننيانك.نزوجتكمنذ(شعرانني-
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+صص*صسمهى!ليهههكلومن)1(حقيقة!الموتالتغرينالهاانمناقوىالرمنحكمةمروى

لمجر!و!ه؟منولكنه)2(بالحياةويفترالحقيقةهذهعنالمرءيغفلانالحماقة

-3مالصفحةمنالتتمة--برد5اتو-شمنالابديةالىيطدع،ادخعيفناثخلمن،موتهخلال

سسسههص.ثسسههيمي،.!تهيتحللا!يالفسادمنالرغمعلى،التطلعهذامايبرر

السح!وانقشعت،إلرعدفانقطع،فشيئاشيئاتهداالعاصفةواخنت-تثاثونشطع،نفسهاالحياةفيلناتنراع!الابديةانلحقيقة2

ليقين.4ولالططنينةالحمعنفوسعىتهيمنالتيالمقسعاتفيملامحها
عنيتنفسالمصبحوبدا،الغيومبينيتهادىقمرقيهازرقاءسماءعن..

حدثماوتستوعبهموءهاتستعيدهيواخنت.وضاحمثرفىنرهارالجمعاليهيتو!املىهيبلى،المفردعنعمنليستالمقمسةوالاثياء

خوفوتملكهاالامرعليهافكر.ملتوهاوصحتغيبوبةفيكانتكأنها(لهاالفرديلتفتوحئ.الففثعواصفالزمنامواجلافنالهراسحلت!اطىء

اليه.تحملهمااللذيئوالخيعةالاسىمنيستحيرمانماانشاطىءهذاالى
مرتاعة:نفسهاتسائلوراحتشديد

سمهولةالخطيرالاعترافهذامنهاينتنىانالماكرهذااستطاعكيف،بعدباقالانسانولكن،داقفهو.وجوداعوامخلال،الحيا"تجربة

....الخلودلضياءالداالمقساتففمره

..ارادمالهفكاناعصابهاوانهيارياسهافرصة؟غتنملقد؟ويسر..

.!ياترىامرهايتضمالىين!يرينابعثلاثةمنلريدابن.نجريةفيالمقدساتهذهوتص!ر

!سمى-بهوتطو!،والضراهةالخشىمنهتأخذعورفييوفوحاليها
والى،اريتغرفلينيتنفلوهوخطواتهصوتالىتصئنوراحت

..رحاءمنالانسانحاةمانحمله

مريروالى،النوملغرفةالمقابلة؟لزينةغرفةفيمننواليةحركةصوت.

لمجفأزىيايعملماذا.وتغلقتفتحوهيوالادراجالخزائنابواباوومن:الاولىالصورة

صوتسمعتثم،يفعلعماوسؤالهلمجابهتهالمشبعةمنقليلاولوالديهايتهن؟الغطى!راع.المحراءقلبفيمنطلقاتالصلبةالنياق

بشدةيغلقوهوالخارجيالبمتبابصريرثم،ا!وجعلىخطواته؟!ههن.الظهورمقويات.الهزالمنالعيونغاسات.القسياشباح

؟ل!ثرفة(لىسرعت4وغرفتهامنفخرحت.الميتبرحانهفتيقنتالسحقةالدجىلجةفييغبنالظلام؟قىحن.اللجابجنبمنراعفة

اخفافهن.السرابمشرقمنالشممىدفمتهفيمايطفونأثنهادوفي

اينالىتساءلت.بهاوينطلقسيارتهيركبوهوفلمحتهمنهاواطلت

بكلليجرء؟بيهاالىذاهبانهلاشك؟؟.الثمىتثرىولأيئترىكليحملن.الاييضالحعىبا،ل!تخضبوالمشقةالحفامنالمشققة

إ...إماينتظرهافياهول.بينهماماحدثخاشعمؤمن.التعبو(حتمالالسفرطودمنظهرتقوسشعاحب

)".المقسيامانالىماض.التقشفانهكه

طريقفيرات.والقنوط(لبشالىمستسلمةغرفتهاالىوعادت
البطل:الثانيةالصورة

واخنتوفتحتهافتناولتهالهاتركهارس!لةالمناضداحدىعلىعودتها.الرياخفيمشعثةواعرافهاناششةهريلةاكتافها.تعدرالخيل

حدىماتقرسيظلفنىنكالقريةنععدئعةماماتقرضقبمدلاهشبةلىومسرسحعرعهتقريقوولفعيداماتحمل،الرماحبررلق(لىالمائلةبعيونهارانية،الكواسركالنئابتتسابق

...فاذف،قوجماللأاد،باسلمحاربكل،الكفاحالىمافيمقلاللكل

تماهع!ايعرليفجهلحقحقةتلكعىئرهابيهاحتىمنلليلهض!مسرذامكتوفامابي!هماس!لحقهاالحربتكونحينسيغهبحىالحربيعشى،القتالغصةفينفس!ه

ولو،الافتحامعنالخوفصدهلماخصماالموتلهمثللو،رهيبةمخيفة

بيتهفيوسيبقيها.منهتحرمانالظلمومن،لهامشروعاحقاهو)،(.الفناءبنفسهواقتحملرفضالموتمنحمايتهالقصراراد

لنلانه،لهايحلوكماامورهاتدكرريثما-ارادتان-حمايتهتحت
والاجماد:الثالثةالصورة

رسالتهلهاخلخيرفينغع!رنهاويختمبجيوسيكونترابطةسال!وحريتهابرلبهاالمكارملواءحملواالذين،الانسانبهمايقسماقدس،الشمالاجد(د

.يقولاذكلغز*مراوللهالدتلحملة!مدليمتلىء:نفسهالفخرقالاحدفاخرهمان،ثراقيترجعواليهم

...اذلواالذين،بالهباتالعالمفغمرواالسخاءينابيعاجرواالذين،.نرابا

ابد4لاستطيعولكنهاتسعدنيانمثلكامرأةتستطيعكهلرجلانا

اضاء!عابرةبرقومضةليسضرالذياللهاحمدفاناولذا،!قنياننئداهم"تالنلىوبرعوا،الغرورنفسه!س!ولتمنوقومواتجبرمن

..)ء(الموانل!مواراد

عىتخفينهالنيكبسرككثفعلىليمعواناوكانت،أسكحقالةبيفيني!الاف(!يراةمق!دساتهيتلك..الامة،البطوله،الايمان

قالىفانتهيتنفبم!بمافياومض!هااضممير،الذبم!حمددلهحانتليههذسقيىلمربإرالاملافاقللائسانتفتحالتيالرحيبةالشراطىء...دريدابنتجربة

..الماساةامامالصادقةالعزيمةتخطنهحين

فيه.هناس8

هو.كان،واستغرابل!شةفيملالقرأوتعيدتقرأهيكانتبينمااسماعببلصدفيثعسق

مقوثعاخلفجلسوقدنهباالارفيسيارتهتنهب،طريقهفيمماضيا،..يلسهمخلاللموترالناس)1(

ويشعر،حميلاشيءكللعينيهيمدو،النفسلىافيمتعالياالراسشامخلا0.1
بالرقىيداوىاتاهاذالمردىانسيتعئمنعجبت

بكلالعاصفةلليلة1هذهفيالمرأةعلىايضالهكانتالغلبةبانمعتزا..اعويةفيالغفلةشوهر!!

...ابد\لهتكنلمكماشهـيء.يليهوماالمقصورةمن)6؟(البيت)3(

ادلبيا!فهقمشقيديهوما).6(البت)؟(

آلعرب*دباءجمعيةمن.يليهوما(67)ا.!بيت)5(
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.ءحه.بهح

!ىهـمحص-ص!ث----حت1--ص-قي!ص!ى!ي!

!اغافيبقى-.كاح!.--ت-..--:ا

ا!اه.صعجية،الع،لمهاتلفيشقاءهتبررالكنيسمقى.نتكممارالفصبينلعلاقةفرويدمقصة)*(تقواص

؟لنعيمملأىاخرىلدارمرحلةألاهيمااهـحياة!زهرانكأرن.كما،ألاثنإبنبينتعارضاهنالمإأفمعلى،وللممصهـهمع

.والحيراتدوروان.شريرةطبيعةذوالانسانبانالقائأغبالراأإمؤممب

بالضسبى"تتطرحالاكهذامجتمعفيالطبيعيمنوكانغيراساساهواذ،اليفاا،نسانأيجعلانهوالمبتمع

وهدفه،الانسانيالوصدمعنىقضية،العاديللانماناداليةبالطريقةذلكويتم،اجتماعي

الظر.وفمعوحدمفيهودلمصااذ.الانرينصعو.العلاقةغريرأنةباحتيفجاتصحممصوهولمجتمأو1الفرديبخل

!شىمنصستمدانوعدفهوقإودهيممنىالخارثئيةيكئئالاثنتمليهماالينمصيمولكن،لارسمائتافإصىمعينة

وهدفه.الخارجىالعالموجوبا؟دا؟*هأأم*أبا،علاءفرويديسمجهإماؤيتم،آلغرائزهذه

إلطفقعلاقة،العلاقةلهلغهشبيهازصثئدانوبفقنناو؟امأ.حضارأئررولوكامصبووبالىاالغرائفنهمنهيحوليالذي

ناحب،تس-امهساإزءلالاولىستيهفئيلفليوصثصاذ،بامهأعمبحإخرليمصأئة1الإنسانلاحضياجاتالحمتارذكبحازداد

قةالعلووهذه،عنهاوانفحسالهبتفردهيحسفهو-وظبفته.حضاريةاكثرالانسان-لوك

ءرإرلاستألوحيدوالضمانبالاطمئنانشعورهمحمدرهيء-افي"تماما،وللمجمعاءردابينثابتةغلاقةاذنفهنالألك

الواإى،الع!ورأعقبتالتيالمرحلةانكصا.حياتهافردا:الرألسمالقياهـوقوبينالفردبينالقائصةالعلاكة

العفرءبلظفقن1نمواناذ،باصهالطماةعلافةتطورتشبهت-لاارمصاؤهاىنولمما،معينمصغرأنمئيةاحتياجاتيحممئ

فب-ثتخلقالاشياءءاىالسبيلرذفيقدراتهوازديىد.معهمعلاقات!مانمضطرفهوالاخرينخلالمنالا

ينا!اقإىالثقافةدورياتخثممعنواما،نفصاؤالشعورا،!البيوإوونةواحتياجاتهغراغمرهمشىعنفيتايتنلمئل

باتادفتصطدمء،كثيراالتخورغباته،الخاصةخبراتيألاكأأإءيالمجاثعخلامصمنتحقيقمتايستصميعحتى،لمؤمصلتا

وفرديته.باستقلالهشعورهمؤكدمماابويه.الاخرىمئتاحتيامإافلتبادألالطئبيعيالمجامصيصمبجالطصثئ

قىدرلمىفضهاملدورلادتقدتكنواصم،النظرةوهذه

عو!!قبسببينهار.الوسطىالعثمورنظامواخذتاتالعلامنتفسىهـالعديدعنعاحبمزة،الانسانيةالشخصية

تمولقد،بالرأسمالالمجتمعامامالجالصفسمحا،اقتحعاريةقاتللعلايةالديناهالنثلرةصحتتعارضو!ي،الاجتملعبة

كاكاالتيال!ودحميعأنهتمغامرذطبقةيدءاىذلكعلباثحدأالانسانكونتنفيالتيالنظرةتلك،الافسانية

ترواستم.المالرالستنقلحريةعلىالبظامذلكيفرضهاالفردبينثابتةزرللأقةبوجودتعترفلاانهلكما،ثابتة

القسوتجاحم!عخط!ممتالممعنرححىهدلشهدالمهل!اررلخلمجدلسالقننرلههها.-ا!سعا)وبمعناه-العملمنتنطلقانها.والمجتمع

-.ص.ص....م*معينحلبيعهيةاحشصاجاتفساءرلاالانسانيعملفعندما

حلع!!حمادتلى-لماالرألحمالكن)يةئؤامطصهغحرمساتنالميركانفعندلغةألتغ--هـمحاواتخلافةومن،الاحر.ىمثصعلاقاتيفيمفهو

--ثيسعبو،هويتفئير-الاساسضالعمأثمحلابعوهخ-الاطصياء

اللقديهلد.نففلمحممعالتيئبكل!ما،غفئباردنقئقداضاصيابهسماعرقق....معينثصوحمباريمصنصمسيئبطصصائمه!متميمنل

-!التىالاحتصاع!ةوالفئةالعازلىضقنممللهالافانيا!وررثئهـ-ىافيالافالحريمصمألىنطرحالاساسهذاعلى
..-...هـالديناصجآالعلاقةنتاجانهمااعتبارعلى،الحديثالمعسر

تلكحسب!لراولعالطلممنقسا،نتماءلولنتسعورحرلالاطممنانلاينتمىلمخحه-.والمجتمعالفردبين

واخذ،ألاطرافومترامىواسعاولرالن!سةادحديد!ن.الولطىاعح!وراات!اءمعالمشكلةبدأتلقد

....-.....،وصعقو!!ممرومعالمؤبالعهودتللمثفيفئعيشالانسامص

ينتم!رتوتد،الحيائلةتهالتبىكماخلقفاأنيالعوجمعنىأ.بعاالومحدجوديحسلةقريت،.فيهلبدوومحدودبسيطعالم،تماما،لهبالنسمبة

ينتعروجعات"لهلارأدقدرااصبحت،الرأسماليةالسوق،الاخرينورد!جزءا!ن.ءلهألعالممرفيكأنهمااقطاعيتهاو

احي.الضكل!ن!ددبلئه.،فرومأريككهدتعنخوذةملاحب!ادهذاالرئيسيةالخطوطمعضم)*(

ص-نمهرباتجدانالكبرىالماليةالطبقةاستطاعتلقد.؟الحرية1منالخوف،)\
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المصابينسيكولوجيةاغراضاحدهيالدائبةالحركةانكماكما،المالجمعنحوالعدوانيباتجاههماالاحعاسهذا

عنيتسببالذيأ؟الاء،م!هـ7داه+3أ؟ه3العصا،ي!بالحصرأدرذتالاقتصقدراتهاخلالمننفسمهاتحقيقتسحتطيعكانت

لىؤمنونالمرضىهؤلاءانكما.والوحدةبالقلقحادشعورللفلاحإتبالنسبة-ما!لحد-الامروكذلك،الضخمة

قدكانبعملالقيامعناحدهميحجمقداذ،بالغيبياتاحساسهادفعهافقدالاقتصادي،السلممنالدنيماوالفئات

فردية،مثلا،المقابلةالعمارةنوافذانلمجرد!ليهغزمالفلاحى؟ثكثورة-داميةثوراتالىالاطمئنانبعدمالجديد

زوجية.وليستالاحسى،سعلىتتغلبانبهااستطاعت-المانيافي

اذوحددهوالفترةفيالمذهبينهذيننشوءليس.بوحدتها

النقطهعالنالساقبالهودلالةالاشدالامرولكن،الدلالهالبورجوأزت،هي،المصيدةفيوقعتالتيالطبقةوكانت

الطبقةافرأدوبالاخص،الفترةهذهفيتبنيهماءاىالنظيرالضماناتفيهتحطمتالذيالوقتففي،الصغيرة

الوسطى.القرونفيتحميهاكانتالتيوالنفسيةالاقتصادية

!"بالانساناننقولتفدمماتلخيصحاولناوإذاكلخسرتوقد،ذاتهقتالشفيانهااكتنتفت،الوسطى

.جتمعتسؤدكلنتالتيالاوليةوالعلاقاتالروافيمنتحرر.شيئاتربحلم،شيء

تلكمنتحررقدذاتهالوقتفيفهو،الوسطىالقروندرالسةهوإلطبقةهذهلسيكولوجيةتصديرخيران

للعالمبالانتماءوالاحساسألاطمئنانتمنحهالتيالروابطذهب3فىهامتيننقطتينهنالكان.كالفنولوثرمذهبي

البر.وتستالازتيةجاءتثم.وخائفا،ومنعزلا،وحيداوجعلتهومنجعالكنيسةسهلطةمنالانسمانحررانه:ا،ولى01لوثر

العملالىبدفعهبالقلقشعورهمنتخلصهلنوحاولتؤ.يم،كامناكران:والثابية.ذاتهللانسانالسىلطةهذه

جبارةةلقوبالضوعللعالمانتماءهتعيدوان،التواصلا،!الانسعلىالمستحيلمنيجعلمما،للانسانيةالنفس

شقائه.منتخايصهتس!تطيعهائلةاذافقطممكنذلكان،نفسهتلقاءمنصالحبعمليقومان

للنمومهدتقدالجديددالعقيدةهذهانشكوبدون.اللهامامنفس!واذلوارادتهحريتهعنالانسانتخلى

الضغوكا.-منخلحمتهاذفهني،ك!الرأسمالللمجتمعالهائلاتصؤداهمفاجيءوحيلوثرعلىنزللهل8عاموفي

ضغوطوجودعلىساغدتقد،تقدمهتغلالتيالخلرجيةواحدثذرةيدعلاالذيبالايمانمرهونالانسمانخلاص

دعوتهانكما،الدائبةللحركةالانسانتدفعداخلية.التساؤلاوللتنشمكك

علىوالالحاح،ذأتهعنخارجهقوىوالخضسوعللانتماءألذيالمتناقضالموقفلهذاالسيغولوجياقفسسيران

الحديفالانسانلقبول.هدتقدالانسالنكبرياءتحطيمالخرونفيرغبةعنتعبيرانهءلىتفسيرهيمكنلوثروقفه

"اهداؤيخدملاض!مجهازمنجزءافيهيصبحلوضعردأنهكما،للعالمانتمائهواعادةرهيبةنفسيةعزلةمن

.كانسملنعنيعبرهذافىولوثر.المقوالقبالحيرة!عذبلشعورفعل

المجتمعفيالنموذجيالرأسمالىاننجدبينما،هذاكازتالذيأكا!ولس!ء*هـا،7الوجدازيالتعارص

جد.بداملالينتجليوظفهالماليجمعالذيدأكهوإلحديثوقوانهيئالمالراسجبروتازاءالوسطىالطبقةبهتشعر

الاتجاءهذااهميةمنالرغموعلى،وهكذاتوظيفهيعيدالمطلقالخضوعهولوثرقدمهالذيالحلوكانالسوق

ادىانهفاالسريعينوالنموللتطورالرأسماليالمجتمعلدفمع.ا)!يهبالانتماءالصوفيوالاحساس،الجبروتلهذا

لمجتمع.هذالمعأهدافمتعارضةاهدافذيمجتمعلخلقهذ"رأيفي،يكونما.اوضحيبدوالتعارضهذاان

كلبانيتميزالرأسماليالجتمعبانالقائلالادعاءان،عهدهفييةالزمنالساطةفيألكاثوليكيةالكنيسةعلىالثائر

بل،الحقيقةهذهينفىلا،والفهمبالانانيةيحسفيهفرد:يقولأذ

در!:-فرومارباكتقولكمما-فالتهم.يدهاليؤبالعكسغلىطغيانهاكانمهماحاكمةسلطةوجوديفضل.الربانبة

الانسانيةالذاتلحما"يةولهمم!4أةا!ول+هأ*هـاأ9"تكيفيفعلان..غادلةثورتهمكانت.مهما،يثورونالرعاعيدعان

نحو.زفسه.الشخصبهيحسعميقكرهمنلاالرب...طغيانهكانمهمااميهـايظلانيجبالامير

يعينرالذيللمنعزلالضائعالانسانهذافانوهكذا.كالثورةلثبيطانياشيئايكره

دت،الااحتمليمكنلارهيبةنفمسيةضغوطةوولتحت"بئنقطتلوثرمذهبالىيضيففهوكالفنمذهباما

الذيالعبءمنللخلاصمخرحعنلبحثاللحظةمنذأخذيصبحانلهقدرقدالولادةمنذالازسانأناولا.::هامتين

هذاان-حريتهعبءالبعضيسميهوما-عليهالقىحركأ،فييظلانألانسانعلى:ثانيا.صالحااوشريرا

ننت،تالتيوالفكريةالفلسفيةالمذاهبمنكبيراجانبايصيء"اللمانءلىدليلدلكفيوالنجاح،الرزقلجمعدائبة

فهذا.وغيرهماوالرياليةكالوجودية،الحديثالعصرفي.صالحيننكوناناختار

فيمزلة،توتعاشهضياعهعنرائعاتعبيرأوجدقدالانسانسيكولوجيةدقيقاتصويرايصورالذهبهذأان

فياغثقاىقد)ك(نجد"كقةالمحل"روايتهففي.كافكاانقبلمصيرهتحددقدالانسانفكون،الوسطىالطبقة

نالايةوفي،ذنباجشىقديكونلندونجميليومصباحالسىوتقوانإنتجاهالطبقةهذهلحساس!نفسهويولد

"نهاتعلىمحتجليصزنصدرهفيتعمدوالسكينالرواية.فيهاالتحكميمكنلاضاغطةعواملتمثلالت!بالرأسمالية
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سو!،مخلفياحبسوف،..وا!اشخصاسنكونوباختصارهذهمثلليلاقوايعشواانرضواقداخرينكونوعلى

الابيحبكماأحبهاناستطبعخىاغر(ضلخدمةواسويه،؟ـكيفه"كلبمثل"..بقولهالنهاية

النمائية.لمغامراتدوسأفرح،العزيريابني!ريتكاسومهسو!.طفلهينالانجاهدايحا.ولانسانانجد(لمالقلعة"روايتهوفي

يدالمركيزهذ(خلتدقد.الجميلالشابطذاهوانا:(قولسوف!وىيواجهأولكنهللشمستحتكاناوهالاطمئنانمنقدرا

انهمجهديهو.نتاجنجاحهان،الادستقراطيينبينووضمتهروبمبرييملكلاوهووتسحقهعليهتضغطلهامنطقلاغامضة

".نسيءكلفينصيحتيويع،بصوضرينطقصامت.وتحديدهامناقشتهاغلىالقدرةولاالحق

المتسلطة!عية-2للعنانةاخرىصورة،سارتر"روكانتان"انكما

التطبيق،فيماسوكية-الساثويمعلالشخصيةمنالنمطهذاانانيتطيعلازلئفا.وضعاللانسانيواجهاذ،الانسانية

الألسانيةالقاعدةدومايمثلوهو،لاجتماعيةالجئورذاتمئتنبعانها.بللعالممعقوولعلاقةخلالخمننفسهيحقق

بةوت!عكمهاالفشيةالنظمتسند؟لتبمالتيللاتجاهاتسريعةصورةنرسمانسنحاولوالان

وحدته.عبءمنليتخلصالحديثالانساناليهااندفع

نبالصلالةفىالضئبأفاوخضعهيعهاوحبهاهآمأبمحاسةفبهفيتمرلسلطةهداهألمهأأصيةنحبيرحفأنكيمئ-ثهفنو-ا

.والاذلالالشطرةفيور!بئ؟!قارهات!ثيروالا-إصبلايذاءوالاستمتاع،الخضوعفيبالرغبةالماسوكيةالشخصيةتتميز

ولكن،يهةالماصنزعاتهاترصه!مادامتسلطةاوقوةلايةتخضعا!هاالشخصيةلهذهالنفسيالتحليلان.الاخرينمنعلببهاتقعاقيو(لاهانة

.....-.).....هـدرجسةالىومعاببةقاسيةلهابالنسةالحياةلاناحسعاسءنيكشف
اكىالحصوعبرالرعبةتببوحتى،احرىسلطةكلصدبص!تمور.

فتاقىالسلطةتلكخى،المؤخرةفي(لشخصيةهذهبهاررصيهايهيطلبوضعايوان،والفعةبالعجرحادثشعوروءن،رهيبة

ممهالحها.!لىللمح!ة.لهحدلاورعباهلعانفوسهمفييثيرمحريت!ممالىسة

وفمية؟!س!؟لشخصببةبين؟لدارسونيخلططحصراولهذ(بالتعلىيبن،ذواتهممنالتخلعيعنتعبيرهواولسوكيفال!ملوك

لحرت،ألانسانممارسةومنالتماسكمنمستوىاعلىتمثلاتيالثوريبراو،؟لاخربنفيوالتلاضالمطلقبالخضوعو!سيكولوجيا،الجسدي

بالخفوعحريت4ممارسةمن؟لانسانهربتمثل(لمتسلطةالشخصيةشما.مطلقةوسيطرةهائلةقدراتقاتانهالهمتوحيعلياقوة

.اخرىناجةمناخرينوباخضاع،ئاحيةمنمغلقةهـشاروقفنفسعنللتعبيرالاخرالوجهفهيالسادية(ثخصيةاما

الشخصيةمنالنمطهذاعلىتعتمد؟لتيالحركات؟نالم!حضومنتتميزفىي.والضياعو(لعجزباو!ةالحديث؟لالسان؟حساستجاه

(لجني(لجانبعلىمقتصراليسهذ؟--والافياءالسيطرةفيآلرةبركبة

تنميد؟نهاكيا-عامبشطنآالشئنصيغسلوكعلىينسحبوانيا،فيحسهآ

وفرويبفرفييئفيركيا-حح،لىسيطرتهاموضويآعلىكبيديا(عغمادا

قمالىلزارثوإرين.و؟لحيرةالتعاسةشديديجعلهسيطرتهاموضوعفقدانان-واخرون

...اذ،المجتمعاتمنحعرفيالزوجية(لعلاقاتفيجداملاحظهذاان

*دابدارمننئوراتمنانهمسامعهاعلىويرددحدلهالابقسوةزوجتهيعامل"لنيالرجلنجد

حننىالبيتمغاثرةقحلالزوجتهيرىيطدوما،وجههايرىانيودلا

.انأغعيأاليهابأالبايطهيفبي

اطباعفايبأادبمشيئأرتهاتحايأ،فنففيقبننأةما،الشنأصيةههبءاني

لثمن.والعجزبالوحدة*حساسمنالتخدصدهاخاضعين

.لق005اهأميقاءلىقا!تحياتهييآرأنلننيلانمعانكئألئآعملاللغ(نسانيطانعانأاحنالدآأنيكيا

.لق.03نيأةفنمفيألةممينذلأسلبأكاانأبالعيأز.احساسهعنأبئآليآمعوضا،المانألنمأديريرأها

.لق.25ليانتالاسسثيةالذ؟تيلغيولكئهفحسبوالوحدةبالعجزالشعوريلغيلا

ل.ق01.سامبا.للفنفانحايأحآوالحريه

.لق.03قبانينزارقصائ!"ضا"لعةاوهام"فيكلاسيكياتعبيراالشخصبةهذهوجدتلقد

:؟لشحصياىاحدىلسانعلىيقولاذ،لبلزاك

مكتبةلكلزيئه؟لتقطتكلقد.*نتؤفيهـلنيبالشاعرلهعلاقةلا2لشابهذا؟ن"

فيكمااو،المخلوقالخالقيملككماامل!فاول،الحيل!ومنحتك

الادابداـرينتسبكمااوإ،للروحالعفريتينتمي؟ذ،الشرقيةالجانقصص

،بحياةواعدر،النفوذطريقالىساقوددقويةبأيد.للروحالجسد

؟123.بعي-ىرتتحتاجلن.سرمديةاعيادهاحياة؟و؟لامجادبالملذأتمليئةهذادفم

الوحسلفيساغوصانابينما؟لامعاستصبح؟ستضيء؟للنقود

حمهن؟لقيأئاحب6نقبي.عيفيح(عرعأراليآسافآينف؟النقودلعألابأقط

لاستكارهااضطر؟ريمنالركمعلىبملذانكساستمتع!ذ؟تها؟لقوة؟جل
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منالنابعةالاهدافليستلتحقجهانسعىالتيالاهدافانكماسلطةفيهتحاربالذيالاقعىالحدمنبسردةتنضقلنزعاتهاوترضي

اهدافهيبل؟الاجتماعيا"جالفيطاقانناتحققانيمكنوالتيرغباشامنشكلتأييداو؟نطأمخلقالىالحريةمنتحدانهابدعوىمعيئة

ندبىحقيقيةرغبةلكلمخالفةمانكونالغالبفيوهياجتماعيامحدموة.للحريةاثركلءلىيقضيالذيالحكمأشكال

بص!ناىيأخذوالديمثلا--الماللتكديسلهمبررلاالذيفالجهد،بهاحتميبقدرالمطلقايمانهاوهوتميزهااخرىظاهرةهنالكانكما

اصيلة0انسانيةطاقةلايةتحقيقايكون(نلايمكنالافىادجميعوبالرت!؟تحديهاومقاومتهيمكنولاالانسانيةالحياةعلىيسيطر

هذءخلالالانسانإن؟*جصماعيالتلا؟معمليةخلاليحدثماذاولكناو،الطبيعبمالقانوناو،الماضيكعبادة،متعدةاشكلاياخذانهمن

فعلقدودذاتاجتماعيةد(تابهماويستبدل،وتفردهذاتهيفقدالممليةالمضمونداتلهطن،الواجب(و،(لزعيماو،منهمفرلاالذيالمصير

اعرا!3خلالومن،وح!مهمالعصابينان.مرضن!ميكثيكية.مسبعناالب!ثرمصائرقررتعلياقدقوةوهو

ولكن.الذأتوفقدانالتلا؟ملعمليةرفضهمعنيمبرونالذين،المرضيةدوماتبدوالشخصيةهذهانوهي:دلالهذاتاخرىصفةوهئاك

اكعروهي-التكيفبسيكولوجيةيعالجونانه؟هرلاءئعالعكيفوراءالطمنةالشتيهكحلوجيةإلعو(ملعنالكشفولكن،وثائرة،متحركة

ازالةاساسهاعلىيتم(لتي-وامريكااوروبافيشيوطالعلاج6لواعة3الحرهذهوانالابدأعصفةتفتقد(لشخصيةهذهانيثبتالسلولثهدا

اجننماعيةذاتواطرلالذاتتلاشيعلىالنفسية*عتراضاتجميعالعزهـقىمشاعريخفياناللذينوهوسهالعصابيتشنجاتعنلاتختلف

مئها.ب!دلا.والعجز

اجتملمميا،وجعدهالانسانتأديفعمليئ،العمليةلهذهالتهائيالئتاجانالتحطيمفيالرغبة-3

6والاراد،تبريرعمليةمجرديصبحالتفكيران.وارادتهتفكيرءالغاءهووهـدموالوحدةبالعجزللشعورفعلردهي(لتحطيمفيالرغبةان

اجتماعيا.محددةاهدالىتبني؟لتيتتحول،فهيالاجتماعيالمجالفيوالانفعالية،الصسيةطاقانناتحقيقعلىالقدرة

الئازيةسيكولوجيةانهاالا.ماسوكبة-السادوالشخصيةتقودالتيالموافعنضعنتنتع

السابقة.النظريةالتخطيطاتلتظبيقممتازانموذجاالئلاريةقدمتلقدمئهمجزءاليصبحبألاخرينالأتحادالىصاحبهالانقودبمانهاعئهتخنلف

السيكولوجيالتركيبالاولى:زاويتينمنالنازيةبصراسةوسنكنفييهربانهاي،والضعةبالعجزتشعرهالتيالقوىتدميرالىوانما

فيألمميزةالمناصر،والتانية،الئازيةاعتئقواالذينللاشخاص.بتدميرهتهديد.ومنالخارجيالعالمعنعزلت!من

التيأالطبقةان،دليهايقبلونانصارهاجعلتالتيالئازيةالايرلحلوجيةانبل،اجتماعيامبررينعبهاوالتعثيرالرغبةهذءما"طونوغالبا

،بحماسواعتئقتهاالئازيةالايدلوجيةعلىاقبلتدعاويمنزائفةاقنعةتحتمننخفيامدذبيتباطابعيكونيكادالتدمير

موقفتقفالعاملةالطبقةكانت.الصغيرةالبورجوازيةالطبقةهي..الخ..المرنيةعنوالدفاع،والواجبالحب

ازماتمنرافقهاوماالحرببعداملهاخيبةاناذ،الشهـليةالمعرضةمثلالىنفسيةعزلةفييعيشالذيالانسانيدمموانسببانوهئاك

ناكما.كفاحايجدوىمنويائسةمنهكةجعلهااستقراروعدمظرجيبخطرالشعور1عنينتجالنيالقلق:*ول.الاتجاءهذا

اثنىحدفيهوضعايلقبولاستعدادعلىكانتالصئاعيةالبورجوازية.تهددهالتيالقوىتلكفيهاصم،وانفعالياجسديا:لذات5يتهدد

الامثلالحلفيهاوجدتفلقدالصغيرة؟لبورجوازيةاما.الاستقرارمناللذينوالعفويةالداخلي*طمئنانافتقارعندانه:الثاني(لسبب

إهمها:عديدةلاسبابوذلكومشاكلازماتمنمايصادفهالجميعشعورهفانالخارجفيوالحسيةيلانفعاليةطاقاتهتضيقلهيتيحان

فىورغبتها،الاقلياتضدالنازيةتشنهكانتالذيالهجوم؟ن-1*نسانيةالطاقاتحجزانكما.حاداعنيفاطابعايرتديو(لوحدةبالعجز

!ماسوكية.ءالسادولئزعاتهاارضاءفيهكانقد،الاخرىالاممعلى(لسيطرةفالرنمبة.انواعهابكلالمتعةعلىالاجتماعيللحجزنتيجةفعاليةيزدأد

كثتعظمىلقوةانتهاءالالمانيةالقيمريةسقوطكانلقد-002نعشهالمالتيالحياةتلكنتاجهياذاالت!ميرفي

العاملة.الطبقةعلىالتفوقىشعورفيهافتبعثتتقمصهاااسروم-؟

،ففقدتالعاملةالطبقةاهميةمنرفعقدالحرببعدماظروفان-3والمحا!ةلاجتمالمجبة5التقاليدتبني؟ن-*قلعلىظاهريا-الملاص

المشوىفيمنهاادلىظبقةهنالكبان(لاحساسالصغيرةالبورجوازيةيكسبآنه!ا،*خرينمعو؟لظفالتصلاممنكيبراق!رايزيلعليها

والتماني.السيطرةفيحبهايرضيكانالذيالابرالاجتماعي0وإحترامهالمجتمعرضا*نسان

الدولةهذهمادامتاذ،الئفوسمنالدولةهيبةضاعتلقد-4لخروجشيوعاوح!رهاالوسلأللخير*جتماعيالتلا؟ماصبحولذا

بالفعلفهي،توقيعهايحملالذيالنقدقيمةعلىتحافانلاسشطيعواهـاداتالسائدةالثقافية1حوآنتببيان(ذ.وحدتهمنالانسان

بسدالمانيافيترنىالماركسعرانالمعلومومن.*حتراملانستحق"بخمع،وبينبيئباالتعارش-ظاهريا-يزيلعليهاالمتعارف*جتماعية

بليونين،شاويالواحدالامريكياردولاراصبححتىرهيباتدشاالحربافنربالطريقةونتزوجالصفقاتونعقدونستمتعونتصرفنقولمادمنااذ

لاقيمةالقمرتحويشةاصبحتفقدوهكدا،الماركاتمنالبليونونصف.نحو؟االعموانية6نجاهلالهمكبيرحدالىإزلناكدفنحن*خرينترضي

العاملة.والطبقةالمطبقةهذهبينفارىايهنالكيعدولمالا!لأ!علىالهاننتظر!عن،لاخرونماينتظرءبفعلمرتبط*جتماعيالنجاحانكما

الذيالمجالهيالصغيرللبورجوازيبالئسبةإلعائلةكأنت-5علىدرلناوانلطيفا،نفسهمنوائقا،مطمثنايكونانالطبيبمن

وخضوعهابتماسكهاتعطيهكانتانهاكما،سلطتهيثبتانفيهيستطيعنظرنافييصبحيجعلهالطبيبمننئتظرهنقصفيماايوان؟مرضئا

الاحوالواضطرابالحربولكن.الاخرينمعبلاتحادالاحساسله::نيظ-،السولىفياناسالىالئاسيتحولوهكدا-.صالحغير

ت!طيمالىاىمماللعملالالمرة(فرادجميعدفعتالمتج!فيالمعيشيةعلىاو-للاستعمالوصالحةمغشوشةغير-السلعةمنماينتظرمئكل

للظروفكؤمااشدكانواالذينالشبانانكما،للعائلةالابويالوضع".كونانائاعلالبتظرني"6لدللوبيرتعبيرحد
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يولجهفهو،وعجزهضاعتهبودومار--!ر11،ز-،نان.تخ!،مال!ياةبانالشعورفيهمخلقوااوتكيفعليوقدرةالجديدة

ةوالفطالضخمةإسياسيةاالمنظمات،الهازلذبالعمارأتش"ر*بوالعجزبالوحدةالطبقةهذعتحسكاتمجتمعةالاسبابلهذه

؟ععينرمشةفهـبالالاففشنيانت!ستظيعالتيانجبارق.القيصريةايامسائداكانالذيكذلكابويوضعايجادفي

ان!طا-نايمناهمزها1ل"تبدوالتيالمظاهروء--رأتواكلدق؟انتهازيةحركةانهاعلىاسالىاتؤ!مانفيجبالنازيةافا

وكلالتفكيرعلىطاقةكلمنهيمتصللجش!عان..بالذأتأهـ!يوقت19فيانها.؟لماليالاحتكارمنموقفهاهوذلكعلىدليل

لاخفكب-رروضهجايعطيان!نبدلاأنه..اكبرراءباشعورتفعا،دم؟والبنوكالاهـةكارسيطرةبتحطيمالجماهيرفببهتعدكانت

ي!ويجعلهيسطالحزائبنمنهائلاركا"،ءايهرصرضالبورجوازبسهلطبقة1واشركنتالاحتكارسلطةعززتانهاسوىشيذا

*ات..شيءإيعلىحكممايصدرانمنويألىىش-رةخضوءجماخلاقمنببرةالاصهذهتشطيعوضعاوخلتالحكمفيالمغيرة

ألب!*تمنفائدةلاواننسبيةالحقائقأنيومكليذكر.وحدتهاعناءمن!هتستريرحان

هـ-رربالنسبةصحيحة!ستكونلانهلنتيجةألىصولاووأم؟ورور-!خادمايص:حبحيثالالمانيالشعبتريبةاعادتالنازيةانكما

لكفثتظوضارةروضحكةالرأيلابداءصلحاولةايةان..فقطبغدةببما(صبحتاذصعانيةانماطبضدودوثرقامكماتماما،للاحتكار

هـمظهرايءلىيحكمأن(رادأنوعليه-شحسصونالمت.(لالمانيللتوسعالاساسيةاردطمة

مىإتضوعالمودرأسةمنيفرغحتىينتظرانجاةالحىخلا!إر5!لاحهكارمكاسبمجرداصبحتقدالساديةوالن!ريةهتدرنزعات(ن

يوتأختحاءفرع!نجزءلكلبل،فرعلكل،أخيهنوجميعبصفؤ"و؟"كفاحي"كابهخلالتبدوالتيالنزعاتوو!ه،1نيالا

الع،كأقيللملأنسانفكببف،ا!زءأهذالازكلاناعصارهمإفتون؟(ة-،فيالرجلأ،خضوعتفضلاقي..كالمرأة"..نيالاول!لشعب

ةا!ازور-،فيرجدانحتىاوصكهايحددانابىصي!ءلمتبدةالىتميلالجماهيران..الضعيفالرجلعلى.نسيطرانعهى

حكم؟ر،صداريفكرلط1واحدذظةلا:3الدبمةر(لميةالحر؟تعلىالعقيدةهذهمملويففلون،النقاثتلالقبل

المذإ--عفيصهعالراديوصهازليديرنسلنالاهذايعودوحسال!،---يم1الىتؤديوارتي؟جدواهـابعدممايرضصعرونغالبا؟دتي

ء--ت!ثارآحومذابحؤجضاناتيذكراخبارالقويألاصرتهرتحت-و".باوحدة

المعطر،نلحسابوآياا.مزعنو،حلائرطبقوعن،فلوألالهصشاتاجياهير،ةاالاجتماعاتدعقدتوقيتنجرانهتدريتحدث(خرم!،نوفي

دناصيدخشولانهملينهمملاألىوص!لواالذيناللايين،رجال،للخفسوعومستعداويائسمامتعباالانسانيكونحيثالماءفيهو

افيء4االا!رالصوتبنفسذلكوكل..2.السجايرإص!ت،ف."متةوقةلارادةللخضوعاستعدادااك!ر(لمساءفي؟نهم"

م!رحثعنضخمةباعلا!،تيوأجهالشارعوفي..با)شقةعايه،الخضوعفيرغيتهاارضىالتيالجماهيرانهتلرويشعر

يت-لىرخارألصوعنكتابوغن.للكوكاكولاوعن،"-لارلارترعهدفيكأالعماليالجبهةزغيمان،السيطرةفيرغبظيرفيانايضا

..المريخحسناواتبجمال-:يقولىهتلر

المتحضمالانسالتانألامورااطنبق-هـونالعلويقنعهةوبكلل!،سادةيكونواوان،القائدار(دةيمتلكلاانفود"

باردةعىايةا!يرانلمقال،ل!انفطدونلىفكرالذيذاكهو8اسنثد..بذددهـشعفجو(ننسيطرنانود..يحكموالانمحنصرة

فلاسفةينشسرهاكاصافؤلسفاتوتقوم،قامأركمجءوعةدكه-المط؟هـطرةشعورفييمنخلقحش..المخلركوبالرجالهؤلاء

الوضعيةاسمتحتالرسميةالجوائزمنضخمبعددر:وءون"..حيكائنكلعلى

وك،7يى؟ةلكللهذهكيدلظالاسماءمنوغيرهايبيةالشجر،ان:"تخدؤة41دلشعوباصتقارمنبهماررمعريخفين1!تليحاولولا

ءأتمجممشياءالاءلأنو!ووسراخطورقاكثرا-ررأي-ة!ر،-،ؤط-امرهـملا،،منيممناقنال!او،الاسيويينألفقراعبعض

!ويف!رالذينان..وةعلاولاصبينهالارارطوةصتةرا!رشاوأثر-ر-ابرورون؟افيوا"!قيا)حراجلمنإكافحين1،(لحقي!يينالهنود

بلىووهكذا..الفتنمثبروهمبافكارهمينفرواونوابردطانب،:راطور،ةاالاكلبانالفائلالر(يرتبنيياع3*ذبعض!تجنيدهادفين

يتر!سوناأزو3والذينألشاريخوجهغيرواالذينالف!رونخالمتمر،ان.ابىر/،انيالتاجررةت.ي،التيالهندالانهيارفيحافةعلى

ج،يىلمووأهـاً-س!رويبد،همب،نة-حيةالشفخى!ضءاكأز؟لملاء-ن،ج.،ة؟تءت،+ع(نحيلبةاد...!هـامنشيئاا.لحققور!ار!ود

،لسأتازجرد،بينورالىلىزثو)--رفوو،سووور،لييهازقى!!،ا(مرؤىبهذ-طاطحهمالا؟ء!لرلمي؟زني..قويةبدولهتعصعف(نالكسحاء

وألازرو!ألى،الحهاسانث.ومضركونيل"!إوونةذيذو1ه3،(.-!دةالمض!باكعوبانفسهـبمبممونمنبممببراهتيمصيراهـبطقى

:،شال!-قىلىومو"المثبرذألاةيلأمعلابعهمما-ل*يقال-صالوتسيررتأمرءعديادقوةخاضعانه.بعتقدكانذاتههتدران

..السخيفةالاصحاتىوعا"قىالاهـ-.!علىالملقاةالمهمةان"؟!تمحقيق"نفسهنئرالتيا!هداف

هـذهب؟لآلانسالطتملأبانالحديثةالمدنيةتكتفيولا.كفاحيتابه3فيإقولكما؟"ارربارادةهي،لالمانجبة

از-،ت..يحتذرورانعليهالذيالمثاللهتمعفهيالروائعاسز*منالخروج

ء-نبىصخانهلرليليندفعغامضةبخطجئةالشعوريحركهقراطيى،تدرهـوكلمةالكثيرينادهانفياصبحتلقد

،*ءا-المجتمععضبمنوالخوفالقلقيدؤعه..النبجاحذاكهوالترديالمجتمعواصبح،فرديةل!لمةمرادفة

..داخليوأنهاك.بالوحدةواكصعور2يعبان-فيكبيرةبحريةالفبردفيهيتمتعالذيالمجتمع

اًلحددو-فالمت!الانسانهوالحضارةهذهزسخلقهنساز،1ان،طبيع-4معيتلاءمالذينجقالطريختارانفيو.لفسهعن

جعلبلالمجض!معيتفاعللمأن-،ن،-بوحم!اجتماعيا.الحريةتنقصهكملمجتمصخاينقصلاشيءولكن
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الىالمتحرررحلةهمنبالانسانننتقلاننل.الخارجهىخل5،اننقاشدونالاجتماغيةالقيملجميعمعرضاذأتهرون

وللاخرين.العالمالىانتماءهونعيد،اكصوريرور-ا،تتكلروا-،ميتارمشبرولكنا،،جيمابيولوحيايكنوانمسانالانهذا

بى."تقومالجديدالانسلنفعلأطفىعتحسبحالعفويةان.وانفعاليا

والتفكىر.الانفعالبينلاتفحملحيثمتكاملككلالشخصية!-والحلوان؟زائفتطوركلانهذايعنيهلولكن

احيثالممتازإلفنيبالعملمثالالذلكنصربانويمكنل-*،ذالرجوعو!واليوت.س!.تامثا"لرجقيونبهماينادي

نا،موحدعضويكلفيوالحدثوالانفعالالفكريلتحمهـىهلنجالكاثوليكيةالكنيسةولسلطانالوسطىالقرون

تلمىوالتفوقالاجتماعيالنجاحبقيممحددالايعودللفعلشجر،مناكلامذ،وحواءادملإزمتالتيالاصليةالخطيئة

دمعسو،1الوحدهمنالخوفدافعهيعودولا،الاخرينوالالمإيموالعذابالعناءفجأةفاكشنمفا،وللشرالخيرعرفة3

منوينتقل،ذ!تههويصبحألفردان،للمستقبلالاطمئنانتقورالتوراةان؟والحريةالمعرفمةيرافقالذيوالصراع

.الانسانمرحلةالىالمضاربالتاجرمر-لمةيحمسثالكروبيمانكما،دوننماأغلققدالجنةبابأنلنا

سدىالمجتمعهذامثلبانالبعضيعترضقدولكنيفعحتىالجنةطريقلحرإسةإمتقابلهيبسيفاذا

قا،الصحيحهوالعكسانالواقع.الفوضىطابعهيكون.العودةمنالانسان

الفوضىنتاحهيألحديثالمجتمعتعمالتيضىألفوا)وسطىء؟القرونحياةالىالرجوعامكازيةعدموليس

تنبعالتيالسيطرةوحبالتحطيمفيوالرغبةالاقتصاديةم--نالشحررفان؟ايضلضارو)كض"وحسبممتحيل

الت؟!،الربحفيألانسانرصحبةوهوواحدجذرمنءلهااتيإليةألاوقاتالعلامنخلحروالت"اءيةقطألاالحياةؤبب!د

وسعة.بعمقحياتنالعيشانهواخرهدفمكاناخزرتوور-!،بالفةاهميةذالتخطوة!والانسانر"صونلىزت

الأزقفيالعهربيالانسانا!تحسى!تصقيقوهىالاخرىطوةالخصنخحس!وانالاءلينا

العربيمجتمعناعلىلاتنطبقالسالفةالتخطيطاتان.للحريةألارجابي

العرببىالعالمبهمايمرالتيالمرحلةاخت!فبسببتماماالاقهش!،21،المجالديا!مللكذاحةال-طوهـالعريضإن

العربىفالمجتمع.اجههزوللضيالظروفافاختلاوبسمببالقوىتصبححيث،ؤخماديالاو-التوصيهالشءطجم!!هو

النىقطاعيةالاالعلاقاتءليه-عامبشكل-تسيطرماتزالةلعسي!-.خاضعةتماعيةالاصالقوىوليالتالىؤظ-!-ادرةالا

التيالتقدمةالصناغةواشكالعلاقاتبعضدأخلهافينمتالانسأكمعركةينقلهذاان.تملماله3"ومفهوالانسان

الاقطاعية،العلاقاتمعصراعهماخلالوتتأكد،تنموهغالبامبررلاأجتماعيصراعداخلوالضياع؟)ضخبطمرصلةصن

مظاهرهاالفكومنهامةلنتصاراتتحققاناستطاعتولقدلا.مباشرةالطبيعةفسدالانسانمعركةمستوى1)كما3ل"

الذيالتدريجيوالتحولالعربيالعالمفيللمدنالسريعب!ودللمعركةالاولالمستوىفينينهوقولالعالمفهمان

اهـىأصصةالمحامن:الارضاشتغلالاسلوبعلىطرأالحدبصثللمجتمعفلاسفةيجهدالسمببولهذا،للثورة

.الأجورالعمليرافقالذيإلانفغالوان،المبالعاالانسا"نوعبىلتمييع

الانسآ!.تجعلالتغير!ذابهيتمالذيالالسلوبانالاالعالمفيالفكردهذهتحقيقالىللانسانيقودالفكرة

الفتاةاوالشابان.وخائفامتوتراادجتمعهذاداخل

اموظفيناو،عمالااو،طلبةليصبحواالقريةيخغادراناللذينص

.ريرااحساسافيهمويخلقيرفضهنمبعالميواجهونصغارا

مختصرةوبكلمة.مهدد.ونبانهمدوماويشعرون.بالغربةفيانكننأ؟ن

الابويةالعلإقاتجميغمنتضلصقدعا.لمالايواجهونانهم

قريته.طابعكانتالتيوالاولية

حتى،ول!ن،قفالموهذالمعالجةكثيرةإحلولووضعتهـارترلر،بن:الجزئرفهـععار،ا

للدعوةهوشيوعاللحلولهذهأكثركان،قريبوقتألى

ذارصهضخمةمنظماتفخلقت.الإوليةقاتالعلاالىعللرصو

هذهرؤكدالنظيرمنقطعاقبالالاقتمتطرفديني!ابعاليغلهنريالحبر

الانتمث-أرسببأنوالحقالابويةللعلاقاتللرجوعالدعوة

الدينةفيالانسانعربةسببهيكن.لمالدعوةلهذهالسريع

وهووخطورةاهميةيفوقهسببهنالكوانما،وحسب

المجته!وطابعهوألسائدةالافكارطابعايزالماالانحتىانهادربسوسهيلعايدةترجمة

الاقط،يه!.

.الشيءبعصمطولا.صلاساضربالفكرةهذهولطكيدالادابدار

وعيرهارونالعربيالعالممهـبالمجلاتمعظبمتتلقىيومكل!ى

ومشاكلهموماتحملالتيالرسائلمئاتالنشروسلئل
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اجتماعر،مجالخلالمنتحقيقهالاتستطيعوالتيالمجتمععنهالايرضىالحلوقءلىنظرةالقينماأنتاولو.بالحلوتطالبشخصية

لابم!!الانفصالهذامثلتببششخصيةانالوافحومن.بهمعترف.الفكرةهذهلدينالتأكدتتذاعالتى

.ومفيدةمنتجةتكوناناسلمتنحصاتحبفتاة:مجلةمنهاتخلولاكادمشكةهذهقمثلا

نسلب!افنحنحريتهاممارسةمننمنعهاعندماانناهذايؤجلاو(دزواجعليعتزمدموهوضعفدحظةفينفسهاله

نخلقاننا.اجتماعيةقيمةلكلواحترامهالنفسهااحترامهاهـنالحللبعضساخمتار؟الحلهوفما..مببنةظروفبسمببالزواج

،تومتعبألافمقضيقاتونساء،ازوأجهنيخنزوجاتنعوتعلىآللغةقاموساحتواء.لعدمتعتلرمجلةفهذ.،المإتمنعدد

،وسمع!دورهوهناالا/فكاردورفانوهكذأ.نفسيا.ذنبها.فالذنبحالكلوهلى..الفتاةهذهانحطاطمدىلتصفكافية

يساعدولا،ليؤكدهاولكنهقطاعيةالاالعلاقلتبتحطيميعجللاالطاهراتحواءبناتالىالغتاةهذهانتماءتشننراذها:اخرىمجدةوترد

.الوراءالىيشذهولكنهمجتمعناتطويرعلىماير!لمقها!بطوهو-القنى؟خلاصانالمجلاتهذ!وتجمع..الخالذيول

ماهـ"وهيالاهميةغايةفيمسألةيطرحماتقدمانطابيديهوعصرالغتاةوالدالىبالن!ابمرهون-النئباسمعديه

للاسةط--شائعةفكرةهنالك؟الإجتماعيترلثنامنقفنامووالفتاةالفتىبينللبلاقةالمطريقانترىالمجلاتهذءاناي.القرب

وتقافةترأثلهالسبقتنالاجيالأمتدادا"،دمناانناوهيوالسيد(تالسادةهرلاءدجهل(دلهوتحمد-الابخثلاولايمرانيجب

،ويضيفون.ونتبناهذلكعلىنحاف!انعليناف!انمعينةيسيرةسهلةفيهاالابطريقليستمجننمعاتهنالكانلايعلمونهماذ

المت!دهكأالجوانبعلىنحافطلايعنونهس!،كلماتالعادةمىانيحمل،دلابنجنوجهانقبل،القربعلطالبففيها،ادحدهذاالى

!داينسحبوعندما،نحتذيهمعالالناونأخدهاتراثنافى.والنمرةوالاسودالرجالمنعددر؟،سرمحهرأسعلى

ذكر.ثاح!اءعلىلقتصرأنهترىال!تطميقعلىالرأى.
...........،ينصححنونوغيرمفهومغيرعالممنقلقهمشكلةالشابيطرحوعندما

علىوادكرصإمجادالنالحلالحهيدلصاكوسيهمعن!ىدالالةباءقاطعةيعصىدكلابشامةوجههعلىيشدوانالخيريةالجمعياتاحد،لىي!ضمبان

س.تطويرهسبلولاالراث*العلاقاتانيحىاف:اتاليةالمئكلةطرخقدشابفهذ(.بلقاهمن

...الذيوالحبالاحراممدىوان،تبادلع!قاتمجرداصبحتالانسانية
الذينان،تواجهناتراثناديلمشغلهمثلاوسمأصربلا

الكافر،الاختلاطبهمأختلطوالوا!ؤلاجمن!ةفي!أوأدلادهادهاالانجسامةو؟ن؟والق!رةوالجاهبالمرفيمرهونالانسانيناله

المطلقألفلاحايمانوهى:جيدااقليةا!ئةنرروصاورستصزىبماذاترى...الانسانجةدلالتهالهايكونانقبلالنفعية

ذاتا!مالهتبدوسلطةأيءقاومةجدوىورمدمبادقدر؟الابخماعيةللعلاقاتا"متازوفهمهحاشيتهعلىالشد

دينيا.طابعاشهفيالاعتقادهلاويأخز.حتميطابمارلمور./تبحتىالنوادياحدعتبةيتخطىانالاماعليهبانالرد!ن

فهو،زهالفلاحظروففىمعررةظازهباذبهذه.والاوهامالوساوسمنمابنغسهويزيل
لرغبةوخلافاالاجتماعيالمركرفيمنهاقلفتاةالش!يختاروعنععا

---------------صم!مسى-!سمسم!
فسوقهنثوةمنيفيقانالاعليهفما،الكبرىالطامةضنا،الوالدين

.اءالنيفعلتهجزاءليند

دفعكجنونواي؟بهتعرفتكيف:باستمرارالمجلاتاحدىوتتسماكل

إدسةثراساثااورول؟وتدوالبثسرقيالذظبقسوةبشفيا!م؟بهالخلوةالى

...-ا؟بهتخلووانمجتمعنافيفىعلىفتاةتتعرفانالمستحيلمنكأنه

ونأ"-صستن!ءهـاالسكرةدان.فينصحانالزواجعلىمخنلف!ندشين

اء!؟دارعرموادا.الطبيعهلواميسلكلمصال!امردلدحدو!وكأ!

الادابدارمنشوراتعنا!كهذاشيءاو-الفية

روجتنقصهمممنه؟لاءالنصحطالبويكونانالمشالهمافياخطران

احؤلاءمعظمانلا،يىركونوهم،الجدمحملمايقالكلفيحملون؟لفكاهة

-اتالصفصعشراتبملءالناساحرىهمالنصحلهميسدونالذين

..101ء..ال!عرومصا"ل!الزمانحورمنشكاوكط
ددودمصدللدكودلحدبدب!افيجديدهقضايا.

01 االافكار(دماسدةعلنمظدلالةدات،رأيي!يوهي،قلةعيناتهدء

الننشالثىادرحاءالممريةالئسشا!ؤأز!ؤقىاالظروفعنبعزلنناقنسهاانلانستطيعبالطبعونحن،مجتمعنافي

.أللتلاقيكبيرةفرضاللجنسينتتيحالكبيرةوالمدنفالتصنيع،الاجتماعية

نتجاهلاننحاولفعندما،الجنسينبينمعينةعلاقاتوتفرضوالتعاوف

صبيم،الدينلمحييوانساناشاعرا"خبانبئنزأرااتىهيالانفصاليالطابعذاتالعلاقاتانعلىونصرالحقيقةهذء

االافكا؟هذهتجاهل(لىذلكيؤديانفاماالجنسينبينتسودانيجب"

!ادورتمثلالفتاةفمثلا،مختلفتينحيلافيالالسانيحياانالىاو،كلية

،--!سى---مسم----!س!سى-----عسه--فىالتىعلاقاتها،اخرىناحيةمن،وتخفي،الظاهرفيوالبراءةالخجل
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وقديجيءقدالذيالمطرعلىارضهزراعةفييعتمد

غللبامايرجعهاوهوفهايعرلالاسبابتنتهيحياتهو؟يجيءلا

هـالجانبذلكالحكومةمنيرىوهو؟خلقيةاسبابالى

ءلآسا،9بب:4للسمجنويسوقهالضرائبدفععلىيرغمهالذي
ص،بالفشلتمنيكانتثوراتهجميعانكما.لايفهمهاقوانين

فيه.لهحيلةولاعليهمفروضوكأنهلهالعالميبدووهكلذأ

صس-ص..ص!كموظفساوكعاملالمدينةالىالفلاحهذلينتقلوعندما

افي!تى!بثؤوث!لمجهجمطة51،كن!في،تراثمئالجانسههذالاينسىفهوصغير

اشا!دكنتزيارتهالىاتيحتالتيالعالممنكثيرة

؟3683بيرصتورفررعممىازرقوخرزاوحجباتعائمواجهاتهاعلىكعلقالسيالارات

علىالاتوكليوماكالتاليةشعاراتعليهاتكتبكما

غودنجبهماالحسودعين،ترعاكاللهفعينسيري.اوبم3ا!ا

لهذاتدعوهالتيوللظروف...الخ...الوالدينضايار

لادأرنن-للايمانالفلاحتدفعالتيالظروفعنلاتختلفالاعتقاد

تس؟لىعريضةخطوطاهناساطرحانني.بالقدرالمطلهت

الالسمربناية.الغميقإلخندقراس-سورياشارع:لتراثةرولىولمعالجةمجسنالتطورالاساسرأيىفي

،ثالمتطرالدينيالطابعذلتالمنظماتاناللاح!ان-ا

يقومتنظيمهاكانوالتيء،العربيالعالمفيتقوم.كانتالي

لاشتركثتتشبهابويةعلاقاتوخلقالفرديةللحريةاثركلاذابةعلى

القريةفيسائدةكانتالتيالابويةالعلاقاتكبيرحدالى

لير-ا؟:وسوريالبنانفيمنازمةتوأجهها!انبمجردعجيبةبسرعةتتلاشىكانت

-...العلاقاتالىالرجوعاستحالةهوهذادلالةان.الاز.،ت

اسرلينيانجنيهان.أـحارنجأفييضاؤحا.مضىفيماالقريةحياةتنظمكانتالتيالاولية

دولارات6اوقف-طءفيهالعلأقاتتلكالىالرجوعمحاولةانذلكالى

المندعةالانساليةألقدراتلكلوتعطيلالفرديةالحريةعلى

دولارات0.1اميرصافيقكيدان.اسبمكامنسبيلهفيوضحينلاحققناهماولكل

ريالا.15الارجنتينفي.والسياسيهالاقتصلديةالمجالاتخلالمنالعلاقاتهذه

والرجعية،الاقتصاديالاستغلالتعميقيعنيئوألاجتماعية

يعادلهامااو..لل25:الرسميةالاشتراكات-.الاجتماعيوالتأخر،السياسية

وو؟اذووسائلهالانتاجوادواتالمرافقلكلالتصنيع-2

مقدها*شتركثيمةررفعولخلقا.لع!قاتهذهعلىللقضا"ءالاساسيألعامليشكل

اقتصراذأ،الخطوةهذهولكن.متقدمجديدمجتمع

بريديةاومصرفيةحو!ةالىالنهايةفيسضؤديلانهاالجد،وىعديمةستصبح،عليها

لانرجعيةدعايةلكلهدف،ضائع،مفرغانسانخلق

العلاقاتمنمتحرراانساناان.فيهوتتحكمتسوقه

لإعلا!تولىالاطمئنانذاتهالوقتفييفتقد،والابديةالاقطاعية

والفرض،حريتهيفتقد،والقوىالطاقاصمعطل،مستقبله

الادارةمعبشأنهايتفقتيالا!طاطارهخلالوالانفعاليةالحسيةطاقلتهلتحقيق

الناحيةمنانسانانه،،مجتمعلاينتاجاسوأهو

وحسب.البيولوجمية

وكلبالتصنيعلعمليةململأزمةخطوةيستلزمهذاأن-3

!.اا-الفاسمنللاكثريةيتيحبشكلإلمجتمعاقتصادتنظيم

لىلمراسصتوجهكما،للممجتمعفيةوالثقاالاقتصاديةالثرواتفيتشاركان

4123..بصبيروتا،الآدابعجلةيحس!-جحتىوتوجيههالمجتمعهذاعلىألسيطرةلهتتيح

ومصلحته.لارادتهوخاضعامفهوما

هلسا-غالبالقاهرة
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ل!لخالةلوبهؤصبالطبىصروإلاثلفك!ى!ماي!
.-صه

،ضهكل!.

مننستخلصهاالتيالمرةالمعرفةايتها"-

/ر؟كارقيب19الصغيرالعالمانالترحال

صودزرادوماينايروغداوامساليوم

((الضجرمنصحراءفيالرعبمنواحة

بودير""7

غضبه!علىلايزاللعله:وقلتفعذرتهولدتكأنما.البالهادىء،الخاطرمسريحصباحا؟ستيقظت"

لمتكامالحينذلكوربالعصفوررأسوكابئ،توااليهودوو.تفنهـضست.جديدمنالسدوممننفسي

!الصدرثمئشرحلي!أوقدمعهيةنفبرراصةاشعركنتفقد،منهاشكوكنتالذيالصداعورغم

سابقا:صدرشاانابعوكأفي"ك"لصديقيقت.عميقةعريبة

ننسى.ثموارضى.نرضىانالمهم!ماحصلعىاسفالست-طوبل!،زمناالراحةوتلكالشعوردلكيدملماسفوبكل..ولكن

:وفالكالمحععوقالي"ك))اتةتفااغد!احىدوماارددهاكنتالتياليومية-افكاريماهاجمتنيفسرعان

.شكرا-طالكلمابلقاهاوافرح،عنهاشغلتكلمااليهابالحنيناسعرواصبحت

كالقذيفة.الكلمةبهذهواحسست.بعادها

ولماياس!مولكنني..حديثهمتسابعاالعصفوررأسانيوال!نفتواضطردحت،جديدةنظيفةبيضاءبنفسينسعرتالمرةهذهفيولكئنن

ز4ساجت:لنفسيفقلتتحانالامعتبةامامالىتلميذشعوروداخلئيانزعح!بفتورفاستقبلتها،انيالمعتادةافكاريعادتعندما

عنفي.ربطةوضعمنواصلحت،فاستقمت.بنجاحالامتحانهذاولقد"ه"الاستاذمحاضرةالىللاستماعاذهبانمساءعليكان

وهمست:وتنحنحتماذو(عجابابالاسحباذلكوليس"الادبيةالجمعية"الىالذهابقررت

كذلك؟؟ليس!بخشونةدا!عبناقدالقدرانشكلا-مجتمعفيوجدتكلمابتفسياشعركيانما،كئيبرتيبفهو،به

..السابقمكانهمااىاءادتاثمنحويلمجيناهقالتفتت.بهـليتهاجهلهانآكاد

..الحديثوتابعأ!وق!الفاخر(لجمعيةمقرالىذهبتالمساءوفي..كانوهكذا

جدوىلاعملهذاانوبخدتولكنني،النجاحصتىضابرةبالموهممتا!اء"!قلبلةفئةسوىهناكاجدفلم،ساعةبنصفالمغروبةالساعة

..هكذافالحياةوبعد..تم،ماسخيف"ك"وان،منه؟!لىو!ها،الهادئة"اللماعة"ووجوههم،الانيقةبالبستهم،الجمعية

اتابهالرجلينفيمحملقابمكافي؟اـولبثتطويلا،طويلاؤابتسمت..(يضاوالحقارة..والراحة،والدعةالرفاهية

فرفعت..فابتعدا"الذيهة"نظرآتيبوطاةشعراوكأنما.بعيفيكلامهما-ثصزرا،الينظرو(ثم،بفتورالتحيةءردوا..مسلماعليهمواقبلت

ان؟هيلءقيمنكانوكما،يجبكما،بالقفا،"ك"وجهلاضع،،بي7!وبمازدراء

اتوقظمدويةصفعةاريدهاكنت..الوجودفيحربتيعلىلابروونحقار.نهملوحابينانابىيدوكنت.شديدبعنفثم،ب!دوءفضحكت

فسقطتالتفاتةمنهحانتولكن..بالفعليديوارتفعت..صواسيوانا!كلهع.الموقرةجمعي؟*مازورانليشرفنيانه..سادتي":فقلت

..جانبيالىيدي"تقديمهافياسه!حالتيالقيمةالمحاضرةالى

فيهفحدقت.بكلامعليناو(نهال،المنصةالى"!"ألاستاذوصعدوعد-حا،عمرهمنالرابع،لعقدجاوزقدرجلوهو،احدهمفأجابني

و؟ف"،ابكمانهتخيلت.الضخمانفهفوقالت!بيةنظارتهلمعتوقددورولهاجابني.عصفوركرأسرأسهوكان،سميكةنظارة(لدقيق،نفه

الفكزةلهذهبسرورفضحكت.صوتبدون..فاهوبفتح،يد؟يحرك.حشا..عال...ثعكزا:مصطنعةابتسامةشفتيهعلىارتسمتوقد

وعلمت.عليالنظراتوصوبت،الر؟وسواستدارت..اللذيذة..الكرمارن!وا!تناقض،ياللسخف:وقلت.نفسيقرارةفي!حكت

الابهيدةوالمرارة،الحزينةبالعواطفمليئةحملةبعدجاءتضبحكتيان؟الضيافةوحب

!الشعراءاحدوصفه،لئيمهاجرحبيبعن.فيهبنفسيفالقيتمقعداولالىومضيتاستخفافاثنفيوهززت

مشهدوراعني.الاخرينالىوتحولت،ونظارتهالمحاضرتركتؤ.تقريباالقاعةوامتلأت،بالتو(فدالناسوبدأ

مرارااعدهاورحتالبطيخكمكراتاستدارتوقد،الخلفمنالر؟وسبسببالبارحةمعهتشاجرتالذي"ك"صديقيوجهلمحتوفجأة

أبيض..المقابل(لطرففيغريبشخصعلىوقعتوفجأة.وتكرارا.التفافايرعرنيقلم،مسلماعليهبنظر(تيفاقبلت.عادبةقصة
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:قالزم،وتنهد..ضحك.ا&صيجارةدحانبلونسخيفةباهتةزرقة..العينينأزرق،الوجه

.ةلمنمض-!أ!!هبىتلآلىوانوعجبتالزرقاءالعيونبكراهيةدويشعوروانتابعي

مستغردا:بهلاصيحامفانووددت،رجلدوقرجلاواضعا،صفيقواطمئنانبهدوءجلسقدالرجلكان

اعرمك!لاانا؟انتومن؟الذهابتريداين-.مكوراصغيراكرشا:امامهووضع

بؤبربيهوضعبينما.المسيروتابعتثمفةتتاذبسىلمواكنني،"لمرومحلاغثلبوناجيبهمناخرجأنلبتوما!برقاعةالامامالىينطركان

حثيثة!وئيدةبخطىوانطلقبنطالهأدحالنذلكفتاكتإ..بغطرسةن2يدوراحفمهمنذاويةفيفوضعه

:قالعلىشيءلا..شيءلاانهلادركمكانيكانلومسكينمنله؟:وقلت

؟الادبعشاقمنلعلك-.الاطلاق

:ببروردفقلتبثقةيحدقكاناذبوصفهمغتبطايبدوكان-الصفيق-ولكنه

كلا.-حر،فنيماوبأن.الاخرينمعبشعوريمرتبطالكونيفاسفتواطمئنان

:ق!الالكاملةالمطلقةحريتينيكانتلو.آه:وقلت.الشعوربذلكمرتبطة

ؤيالنطرباتاغربعنيدافعونالذبنا(.دعيناولئكمنؤانتاذا-.؟إ.مثلا.بحذائي...ماتبرءتغطرس41المتكبرهذابوجهلقذقتاذا

!الشهرةبغيةالادبالجف؟ر.لهذاجداالعادي..العاديالوجودفيسادرالمغرورهذاولالقن

فقلت:الحفأرخ!...بانحقارةالشعور4لداخاالمشكلةهدهنفسهادركلوولكنه

؟هذهالوجوديركأهيوما-ؤ-يولدخل.وبسعةحالاهذهجلستهمنولعدل،وللجميعلنفسه

رهيب:بهدوءوقالفيوحدقمسيرهعنتوقفوهنا.انادخلتمثلماجديدطور

؟موجودانتهل-!ترؤتوالى.نح!هبالانجذابالشديدشعوريرغم،بنطراتي،وترءته

واجت:ووقاربجدلحظةففكرت!*هةنض-أنهما.فرادى،المحاضرالاستاذقدميالى،كطائر،النطر

!ادريلست-لرؤ!س3فالتفتتضحكتثم،فابتسمت..الاقدامحافيوتخيلته

إهمامح!رتتركاان3؟دتاحونىظهعثروجحظت،وجههءلىعمالعجبوارتكأ؟كممنأتمن!يوحانت..ضحكيفز؟د.0انيونظرت(البطيخ)ككرات

:وقالداجعاوقفلكانالمحاضرانبصرفيماوعلمت،عينيهمنتطفرالدموعفرأيتجاريالى

.سأعود-.عجباإ..؟لهاجروالحبيبالنساعرنفمطعنحدلثهفياشترسلقد

غيبوبةفيوكأنني،كقلت.عمداالموضوعولنغرالصفحةفلنقلب:قلت

وداعا!-وؤهـأستهرت،عمره،منالثلاثينفيامراةفرأيتاليمينالىونطرت

جانبي.الىكقطتئماعلىالىيديورفغت،"ةب!صطكأهار؟:تبزعلىيديهاوضعت.واحتشامبهدوءكرسيهاعلى

كاهلي.علىإرزحكانثقملاأزيحكمانما،لحظةبعدالصعداءتنفستكوبر!ى،وجههاتقاطيمو(ستكانت.الاخرىجانبالوإحدةساهوالصقت

الشاعرمعفلأدعهولكن..للجهليابلإ..للحماقةيا:/لنفسيوقلت.بشيءتنطقلا،لعبة

..الئتيجةنفسالىيصلفل!ب!وف..والقطةوالمحاضر..وحبيبته3ء،كةس-شرزالىضصقتب.خما،يبكربنور؟لخضراوائعيناها،فجأة،ولمكت

معينة،وجهةنييكنفلم،ويرةيمنةانظروانادقائقبضعوظللتعصنطذات،كطكأإنهابغتةاليوصيل.حرأكدونببعضهـماالصغيرتان

وسيبةفيافكوورحت.النومفيبرغبةاشعراكنوبم،مبكروالوقتءر،.-3-،ظلىواتك-أت،مؤصر.نهاعلىالقتوقد،براقتبنخضراوين

بعصر.زمنمنذأزرهلممكانزيارةفيو!عنت!والسهرةالوقتانمضية.ؤووءا1!ه-؟ء،،؟!نفأر؟ة6الى،ذلكبعد،رمرعةوعدت!الاسابجمن

زرتروقداننيوجهـتاعتدتهاالتيالاماكناستعرضنظانبعدولكنني.مزإ!1؟ك!،لإحب؟كليؤطةوككل..-تماقطكأ(ن!،:ات!يوقلت

قريب.امدمعذأت--لو،؟سغاة،رغبت.حقي!قىزولالىءقيزاء1هذأبانوشعرت

الطبيعةهدهنفسيفياحبماوشد)جديدةمكرةجاءتي،وهنا!حعإ:ت؟ولكن!!ء؟ع!ساءفىذلكمنازأكدانالم!طضرةبعداستطعت

هـكاطبيبماؤازورأدهبان(؟"العمليةلحلول1والسريعةالالمحكارايرجماد،؟دريلست،الدقيلىرزمكذ!(و،انتهتودالمحاضرةانوإظهر

-قد.طبيبافب"أرلمطوخلزمنم!ىفقدد،عنيطويلةقصةعليهواقص)-فى"و،واهـ-حتالةيهه-ثد،كورجبرنضحرتلاننيفت،ةت،الئاسوصةق

الاحرين.بوجودويربطنييسلينيماءلىاقعت-م.إخرج((العاطةي"رجارقي،اذا00وخرجت(لحامرلمبئبين،قاطر

طريقي.فياكأادفهطبيبثالثالىسأدخل:اقولوانامشيت:باسماويقولنحوييسنتدير

تلاثة..؟ثنان..واحد:الاطباءلاق!تاتصفحوانااعدوبدأتفيخرحبفوءماذا..بعدالمحافرةتنته!م-

)يظهلموث،ب،الانتظاربغرفةواذا..ودخلتبسرعةالسالموى-*هـت:قأجبت

ففعلت.لحظةانتظوانورجاني،نرحاببابتسامةيستقبلمني(الممرص!انه!أورهـهااانه..لي-:"رالف،شيءءلانتهىلقد-

ؤاقهربت..المراةفي..وجهيامامنفسيوجدتاشتدرتوعندما:فقالضحك

وصحت:،الحقيقي""نؤعقدةوا؟يىكت،امريخر2ككللأمهدرعاضقتلقد-

ما.روطلقاالفديهكأاشابهنفسيياعدلمحتىفغيرتمالشداللهيا-!الارتكازونقطة

بها!و(لاعضرافالحقيقةفحملاصعب:فلت

قدماشيئالان..نفسيقرارةؤىسحيق،عميقبسرورشعرت.إ.ايصح،قل؟ليلىءلمر"أذابل؟لقولماذا؟هذاما-

65154



:فقالووجدت،والدقائقالتفاصيلوا.نفحصجديدمناحدفىورحت!تغير

الامر.بحقيقةاصارحكانالاعليلشاذ(-سقوطبسنبر(سيفيالظهورفيبدأتقدالجزيراتمنعدداان

نا.لبتوما،بعيدالىالنافذةخلالونظر،ظهرهنيادارثمونهضعمقاوزادتعدداوجهيتجايمدوازدارت،السنفيتقدميروعنضعري

:وقال،مسرحيةبحركة،الياستدار.الذ!ولىيشبهمافاصابني.وشحوبيهزالي،خاصة،وراعني.وحدة

الرئة!بسرطانمصابانك-فوجدت.وفعلت..الفحصغرفةلدخولعونييدالممرضوجاء

فييحدقمنتصباالطبيبوظلبهدوء.ملابسيارتد،ءتابعت..!مرحبامئضدتهوراءانتصبوقدالطبيب

له:وفلتسيكارةواخرجتالمقعدعلىجلستثم.ب!ول:وقالدعانيانبعدوجلست

اتدخن؟-؟بكما-

:قال.لاانبرأسهفهزهنيهةاماميالجدارفيوحملقتاطراقهافرهـعتشجاءتيواست!ركت

الرئة؟سرطان:يعنيماذاتعلمهل-:وةلت

كأوراقورتبةبهدوءفميمنالكلماتتساقطتبالاحرىاوفلتشيء.كلمناشكو..اشكوانئي-

الخريف::مقالى

كذلك؟اليس.العضال.00القتالالداءانه.نعم-؟غيرهمناكئريؤلمكموضعممنهناكاليسولكنحسظ-

:وصاحوالغمالمعجبعليهفندا:قلت

ذلك؟يحزنكالا-!عنيتمابالضبطهذا-

قلت::قال

ولاباقملاكأنا،بوجودهينسعرنرلاالسرطانهذادامما..لا-؟اين..عال-

ذاتيا.الاخرعنمستقلفكرناوزفالهاقيمهنا-

..به!وءرأسهوهز،مفهومغيرب!م!م:قال0صدريالىبمبابتيواشرت

و؟نصرفت.ماليةبورقةالمنضتعلىوالقيتأهئا-

تلت:

هنا.بنخرةاشعراننينعم-

فيالمحافرةاوكرنا1وفيالحالالفر(شالى.نوا.واويتالىغرلتيعإت
قلا:

منبمثلهاسعدلمعميقانومالمتثم.هنالررأيتهاالتيالوجوهوفي-؟.نسعلهل-

قبل.:فلت

اعملحيتالبريددارفيالمكنبألىذهبتد!ماالتالياليومفي:وهـضفت،احيانا-

اقل!كنتوسئما.منضدتيوراء(لقديمالعتدالكرسيخلفوحلست
....ء..الكثيروزنيمنفقدتولقد،والنومالقابليةمعدوماننيثمب

الرئة"سرطلمنمصا!انك)الطس!قالهماتذكرتالاوراق.
.....بدوويعحصنيوبدأادواتهوتناول.وجههعلىوالصرامةالجدوبدا

الحدبفيمنهمكونوهمزملائيالىوالتفت،وسروراغطةفضحكت
ستكون..جديابالامرمهتمهووهانجحتلقد:لنفتءكبففلت.وعناية

البارحة.ليلةامضوهاالتيالسهـرةعن!..مفافيهناك

اذانهماسرعصولمحد!التفتوا..طويلافيهموحدقت،بغتة،!ودفت:دالنمهنيهةولوممهحاجبيهدطبانيبالطهيلبتولم

..واففالانهـضالخلفالىالرسيدفعتعندءاحدثتا!طالضجةموافقا.راسيماحنبت.الاشعةخلالرئكارلىانشحسناررمن-

رهيبة:برنةوقلتوالرز(نةالجدوضعيةانخن!جلسبيئماثيابيارلديوروتالجهاز.وراءووقفت،النورواطط

نجالرئةبسرطانمصابانني..الزملاءالسادةايها-انلبثومامايلاددميهميوحدق..سعلتم،وتمهلمنقدفهخلف

النب.هذاامام،كالمصعوقينموجموا:وقالفيوثبتها؟نظارهرفع

دت!كالدثلمد:لنفسيثلت.لذيذولمكنهغريبشعورفخامرفي.فخفلاولكنسعيهـ..نجربنبااخبركانالتصيدايهايؤسفني-

اوففاناستطعتلقد.منه؟حسناو"وهبييوسف)مثلالجملة:ببساطة!قلت

وجمياني.ذاتيعنبقصةصعقمممنتمكنتلقد،تئتهيلاالتيترترتهـم!.خاعكفالست-

.عغاردقائقلبضعولوبمصيريمصبر!مربطتلقد:قو

احدهم:فال؟انتامتزوج-

صحيح؟هذاهل؟كيف!-:قلت

وغبطة:بلتةقلتلاس

.الاخيرة:لايامفيونحونيشحوبيلاحظنهلعلكمعنعم-:قلا

اخر:مأجل!؟احداأ.نعيل-

قلت:
.جدوىلونمر؟راذلكالىئظررلفتناولقد،صحيحهذا-

قلت:وحيداتني،لاس
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..والاشتعالالتالقهذاول.اللهيا:عينيفيوحطقت.قيلمننوبعد!؟لصدربامراضاخصائيطبيبالىالبارحةف!نتلقد-

!؟النظراتهذ.ما.ذلكالهتبئالاشعةعلىاندقيقالفحص

...المتفجرةوهـلحياة،العميقة(لغبطةعلاماتتقاطيعيفيوجدت.عمقا؟لغربيةباللذةشعوريوزاه.جديدمنفوجمو(

قطعةقطعةباصابعيأتلمسهورحتالزجاج؟صمقلاكدت!والمرح:اخرقالثم

نفسبم.انااننيمنلافأكد.يخرهواستتنرأن!ب...مخطىءلعله.تصدقيلا-

؟ددخوليريدالزبائناحدجاكأحتى.لحظاتبضعالامردام:فلت

ودخل!بخشونةدفعنيثمعجبافيمحملقاهنيهةفنوقف.ذلكمنواثقانه-

قبل.مناعهدهالموحيويةورشاقةخفةبنفسياشعرو؟نامشيت(ريدكاننيجبهتيعلىرآسبمووضعت،الكرسيعلىتهالكتثم

اننيبلمطلقاذلكاحاولىلمإننيمع)الغناءفيبرغبةاحسستبل.البكاء

بالتصفر.فاقتتعت....(اكرهه:يقول(حدموسمعت

.اللحومأكلة..القطةالمرأةلمحتةوفجاة!للمسكئيا..باللهالاقوةولاحوللا-

وقد،دقيقناعمطويلعنقعنيكشفجد!انيقامعطفاترتديم!كانتالحديثعنيومكليكفلاكانالننالخبيتهذاشتمتلوكوددت

،وبهاءجمالاوجههاوازداد،وثوائرحلقاتشكلعلىشعرهانجسقتباروتيذكرهذلكلعل:لنفسيوهلت.لملهنومعاكستهاننساءعن

.واعتزازوئقةبهدوءتمسيىنت.لمحيتع!

ما(ذ؟وساسما!ا،نفسيلهاساقدم:وقلتمسرعانحوهافاتجىمقترحين،خ!حاتهمعارضين،الاملىفيليبعثواحوليالبعضواقبل

؟اللحومإكلتحبفعلاكانتعرضواخىبل...والقاهرةويروتدمشقفياخريناطباءأسماء

؟ذعطفتثمجمادئةفكرةفاجأتهاىنمالمحطةتوقفتمنهااقتربتولمانهضت،وفجأةإجيبلاواجماكنتولكني.الماديةالمساعداتعلي

النسائية.الملابسلبيغمحلاودخلت.وقلت

!الدخولفيمترددا،معروضاتهاتامل(كحلوأجهةامامفوقفتلثونيولكئ.هذاتصرمكمعلىج!دا؟شكركم.اخو(ني،زملائى-

.الدخولالىدفعنيآنذاكبهاشعركنتالنيىالجديدالعنفوانولكن!مسكينرجلفاناوهميدكلوني،وشاني

..ور!ت:احم!مفقال

البائعوتناقشوإقمسةالبسةمنالمعروضاتبعضتقلبالقطةكانت.وععيهيفقدانالرجليكاد.للمعسبةيا-3

عريفة.(بتسامةفمهعلىارتسمتوقدعليها(قبلالذي(رشاب:صائحافانفجرت

انتظر؟ن؟فهمنيكأنمايهلمهاوعاد،سريعةنظرةعليالشابوالقىكهذء،الطاولةكهذءدومااليتنظررنانكم،علتيسيبانتم-

طليها.يلببمحتىء.الطاولةكهنه،الطاولة

متلعثما:فقلتالي،فالتفتت،منهاتقدمتولكنني؟حباننيوالحقيقة.مراتثلاثالمنضمهعلىيدبربقبضةوفربت

رجا6لي؟تجيبيانلكهل000سإلي-ودندمابالذاتاللصةتلكفيولكن؟لماذادري4ولست.ثلاثةرقمجدا

فينظرهاوركزت،فاحصةزورةالقتثم؟لماذ(:بعيئهالنيفقالتالستاررفعتسبقاتىالضرباتتذكرتالثلاثالضريخاتهذهسمعت

----!المسارخالي

...بسرعةخارجاوانطلقتبخشونةعنيبعيدازملائيد!تعندئذ

:يقولاحم!م،ذلكاثناءوسمعت

7((الارإب))اطلب.الاسوسنندبرأديومم!اللرأحةفدين!ب.عديهباسلا.دعوه-

مساءكلكنتحيتالمعتادالشارع...الكبيألىعالشهحتىمضيت

تكلحتىرا2وتكرمراراواعودالطريقفاصعد،اليوميةبنزهتياقوم

الشريرفةالمغربية"لمملكةفيالتيالوجوهتلكعنافتشوانطلقت....الغرفةالىفاعودفمماجمم

صا!عيسىاحمدالسيد!اموكيل!امناجدلمالعياحذلمحثفيولكنبم..يومكلبانظاريمصافعتهااعتطت

اريدكنت.المساهفيالااراهمكئتفمااعمالصبرلعلهم...احدا

العربيةالوح!مكتيةبصسطانمعاباشي:كلامدونبايحاءايالخاصةبطريقتيلاقولر؟يت!م

الرئة!

الزجاجيالبابودفمت.فيهلعلهم:فاقلاالمفناد.المقهىمنافتربت

)الاحباس(الملكةشارع17دوق...بدقةالوجو.واتصفح،ويسرةيمنةمسشطلعاانظرودخلت

،بالاخوةنحوهااحىكنتلتي1الوجوهتلنهناكتكنلم.جدوى

والمحبة

؟لدار-البيضاءا!فانماادحدهودمالاخرالمقهىنحووذهبتالشارع(جتزت

منعهـمةصورتيولمحت.احدااجد!لم:لالزجاجيلباب1خلالبالتطلع

اعهدهما!موحيويةنشاطافيهاوجدتلقد.منظرهافراعنيالزجاجعلى
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ماردفت:.مئيمهربتأسبتكبرتيوم،المحاصرةويوم..ليئفقلت..وانتظرت،عيني

الخيبالداءذلكالسرطانانهنعم-..انماالمناسبةأمحبارةاأجدلااننيتيسب-

:دقال،مشجعةبرؤةؤابتمت،البسيطالشعتبمنظريثرت.طوكأنما

الذياطبهباهومن.يمكننيمابكلأساعمكاناريد...هلم-!ناتخاف!اناربدكأنمامجأةاردقت.خائفنانقلقننانوعيناها

.شي،ك3علي!عس..هيا؟الامرجرىويهف؟ذلكثالىمخيفكابوس

قائلا:منهفسحبته.يجرنيبذراعيوامسك..بالسرطانمصابانني-

مسكين...مسكينرجلفاناوشانيدعني...غ،-كدت،!دإدافرحابذلكؤفرحت.هنيوكأالرقيقوجههافتقلص

مسرعا.وهربتو.نركته.بربهاليمدتان"لبثتماولكنها...ولكن...عليهابنفسيالقي

وقالتةإ!نقوبىقطعةوفيها

مصراءيهصاعإ!ففتحتهاالىنافدةالىودهيت،الرماديةعرقتيدخلت!اللهشفاك-

.الجرانبنت"نوار"المقابلةالعمارةوفياماميجدت

والاإوتقىاحيويةباتمتاز،بسيطةعائلةمنشابةةتاةنوال!وكانت..ففرلااهانةالا!و؟غبرق.المتظرةالغيرارحركةلمحذهصمعقت

اضاضحة.ا
او-ولىوكدت)القطايتهاانئي..شحادالستانني،سيذني-

.الم!اسوقدهاالصلعتنعنيها؟ح!كنت
.....سه؟العلىتجيبيضيان(ريد.دلكمنارفعالمحضرمةالسيدة(القطة

ا!*-رعوا.وصديوانا"ولذينصلة!اعاتورها!ث!توطالأ؟اللحوماكل-نحبين.ءهل.
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ا،--رزهمأ?فى..لطريرق9فيعاريةفاتخيلهاراها1ماكئراكنت..اريدماانالخىائعبلنلا..لا-
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-7:قلت
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عميقا.!وما-:قال
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..كحاعت!د(اووحيئلنطامية1وبالصفاءميهااشعركنتالتيالصباجة.الرئة..برصرطان..مصاب..اننيم-

بر!فامت!هبألذاتهوانه..اماميالاغترباخيواذاالبابؤتحت:هنيهـةبعدوقل.محجبافاءففغر

العريرضة.واكتافهالمديردة.عجيبهذا؟سرطان؟.كيفس

وكنت.و!ت51ذاتفيمنهاابضايقولكني،رجوتهفيهاقدركنت:قلت

،جبروتها.يتهشضءلقوةبادضهقشعرتجاثت"كلما.؟.كالاخرينبشرااثف؟العجبوجهوما-

أل*ر،ض.الض-بيالكرلياحضانفيبنفسهوالقىالغرفةاخيودخلدفرحت..هعميقةخطوطاوجههعلىرسث!قرالالمانولاحظت

:ووللالمتكررةاهاناتكمن...الحقبرايهامنكسانننقم:نفسيفيوقلت
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النجدتك!جئت!-

ببرودفقلت

؟حد.الىب!جةلستس

:قال

بلي.-

قلت:

كيفأ-

:قسال

أراكاحينعليكاخاتوطنمي؟الرئةبسرطانمصاب؟نكعلمتلقد-

يداكلالاثيمللجانيتمتد.:فيهفصحت

.أهنالكقالومنس

وقال:فضحك

عهودهوكلشركثرى!،!سوتبلملامرواخبرنيول"لفيابياتصللقد"د"صديقدانه-

افاكاطامعافحاذرخدع.ا!ك

-محتجا:قلت

ساعةالمغاذملهتلوحارماكنت.عليكباللهوشانيدعني..نجدةالىبحاجةلستولكني-

رضاىبلوغيخهيبالغحتىنظراشه،اخمافلاننبمعينيهوفياليهالنظراتحاشىالحدتثذلكطيلة

تماما.ذلكيعرفالغبيثوممان

صيدهاتقاربمتىلعنكبوتىالاجشبع!وتهوظلعينفيوحرو،منيوافنربواقفانهض

:آمرةولهجة

اشلالالعابهلو!سالشرهت.حلاللامروسنج!معاسننمبثيافيارتد.هيا-

تلت:

شباكهلالضياءخيطىعلىنصبت.ارجوكدكني-

اقول:وكائني
فكاكاللاسيريلتمسحيثمن.مطاعامرلر

فيطبيبامهر"غ"الطبيبالىوفعبنا.الغرفةمنوخرجنا...

ودهف!ي"مغرب"لابغدعنك.الصدرامراضفيوالاخصائنى،البلد

وتباكىلثكا51!"فصق"ا!(لتياللحظاتتلكخلالواكتئاييوحزشالمياصفانلااستطيع

محريةوفحوص،دفيقفحصوبعد.الطبيبلدىاخيمعقضيتها

ةفقالحاسمقاطعحكمالىالطبيب.اشى05وشعاعية

"معروفمطامعللاجنبي"!كانمرضثيعلامةايةهناكليس"-

وذاىالدهاءفيهذاسيان:وبكر(هعةحانقاليهفصحت

و(يواجب.الضمير+شسىانبكواولىياهذافخدعنالن-

غيظا.وجههواحو؟لطبيبعوجم

بنا!خلاتستعينانالنصحاحتفطولكنه،بنطرالهيلتهمنيانوكاد،شديداغضبااخيوغضب

سولكاالابرياءالوفذى3.بالخروجامرني.ثم.بةبلطفواعتنر،بهموئه

.الابيالىبهانصلكدفاعنيفةمثاجرةكانتلطريقوفي

عبرةالتجاربمنلايفيدمن.فيادهينهشوالغضباخبىونركني

هلاكأعليهتجاربسهجرتالحائطفيكمت!وهانظرواجماسريريعاىمجدستغرفتيالىعدت

السريرابكيفوقوجهيعلىفانكببت.وغصةبحرقةوشعرت.(لرمادي

:واقولومراثةبالم

دربوديع!المجرمون..ققتلونيحياكنت..عالحبباةمضفقدتلقد-

قطايةسلمان
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!ثص---

--.دمم!ضمىصىووصيفئرلرير1لآ!الآل!لمجرلم --!ش1-صضمبرا!اصهـ!ما!ا،س .،

وعذأبا،بى!ومأ!اة،يرلانسانص5تجربةتعانيعندماالعلميدليلهانجدلاقدظاهرذالانسانحياذفيالشعر
شعريةبلغة،الجديدينتعاقب.منوخوفهوقلقه،خسمرهل،لحياةوا"!زاجهألانسانطبيعةفينجدهمابقدراللغةفي

تعبيرهم.ووسائللغاتهمختلافعلىاتجرعغهمياقزيمهاو-ديثهاالامموالتعرلدى.والكاننالزملخلالمن

تمعرنل.ارهـررحياةناترجملدإنطالحقوالشعروعواطفئهااحاسيسسهاااعمقعنالمعبروجدانهاهوانما

وعحسور،والعباسيوالاسلامي،الجاهليالعصرفيالانسانيةلنفساغولروتبيان.البقاءملاحمفيوافكارها

اورعبرصدقحيثصن،!صرمرآةىنتألاخطاطالعالممجهرلصفهمالاقدحالاتمنالاعوارهذههيومل

نحوالمجتمحواتجاه،ألثقافةوشيوع.البيئةكىازععن.ألمبدعالشاعرخياليصفهامابهقدر،المدقق

والمجمالصالفخريةللقيمانذاكالجماعات3!ومو،التطورهو،وقوأفيوعروضاايحرايكونانفبقوالشعر

الحياةوتمثلألبساطةشعرفمن.والبلاغيةوالتعبيريةذيالثتنريوالقلبالفكرعنانضبطعلىومقدرذألهام-

الا!لأمىالعصرفيالتساؤلشعرالى،الحجازبطاحفيمناظر!ثالنتحاعرعينفييتجمععماللتعبيرإلعواطف

ألصنعةشعرألى،تمامابىمدرسةفيالعقلنتعرالىوهو،حيناالوسيقىفهو.واوصافوخواطروحوادث

مرسوم!ةالخطواتهذهكلكانت،الانحطاطعصورفيا.نيلنعلىمقدرة،واخرااولاوهو..اخرحيناالالهام

العربوإمتزاجوتطورها-7الفكريةالحياةواقعبحكمالانسانيعتريماوجلو،الاعماقع!ىوانفوصألخارق

الحضارةفيوءساهمتهم،والشعوبالامممنبغيرهم.المحميرلسطوةوخضوعهللعينتىتجربتهخلالمنوحياته

الاننمانية.نظرذ،فيهما"البشرواصطرأعوالكونللحياهالىونظرته

العرنجيةديباجتهاستعادانةعدالعربيوالشعر،واليومكلماوتشف،تبسطتكلماوتعمق،اتسعتكلما.نضيتى

ومعانيه،الصغيرالاخطليدعلىوصفاءه،شوفييدعلىالشاعريراهمابينانسجامفهي،يتهارؤهـجالبعد

اوشك،المهجرشعراءيدعلىورقته،ريشةأبىيدعلىفاذا.فيهالانسانمنطقويحاكمه،البثريقلبهوبحسه

لحياتناالتطورطبيعةتفرضه،جديدامنعطفليدخلانشعوريةوحإلة،رورسومةومشاعر،متناسقةافكلرالمزيج

فىتسهبمعربيةثقافةخلقومحاولتنل،الجديدةالعربيةفي،والمشاعرالافكارتلك،رحيمةباذرعتحيطسامية

حيافاعنيعبرلا،عربىشعروليجلدالعالميةالثقافةعلىدلالةالفنوفي،خلقاللغةفيهي4شعريةقصيدة

(لحهلملسةروحينفخولايبنيهمامابقدر،الجديدةالعربيةتداولفاذآ،الفطريالابداععمليةفيالطبيعةمجأراة

فينرادالذيبالهدوءيزودنامابقدرالمصغقةالاكففيفيهمولدت،فهمونهاالتيباللغةالقصيدذهذهالبنتر

الثقيل.ألاعصاراعينعنللتجردتدفعهم.وفكرية.وعاطفيةنتمعوريةحالة

لشعرنااالجديدالمنعطفهذالملأمح5عنتسعطءلنافطذامو-وثرونوالتحلل،حياتهمفيعليهاتعارفوامظاهر

وجدناالجديدذالعربيةحيلتناعنالتعبيرليستطيعإعربيا-للشعصحلف.،خاصعالىفيلنخلق،وللشرابالطعام

والنتعوبالاممبعقافاتاقزجتعندماالعربثقافةان.النيرينوالغكرالنمس!فيالجيد

،المعريالعلاءاباللانسانيةقدمت،الماضيفيالاخرىخطواتهالزمانخطاوالشاعر-،للشعرالمفهومهذأفي

البتنريةومأساةالانسعانقلبئعنعبر،اصبلعربيكشاعراتحياممضاربمن،بعامةالعربيالشعرفشقل،الفسيحة

بقلبهعاشهماللتيالوجودلتجربةالحقتمثلهخلالعنخانودبناسهاالمزدحمةالمدنحياةالىللصحراءفي

نر-صثل،جديدفجرابوابءلى.والعرب،واًليوم.وفنهمنالفرلىالشاعركانانوبعد.الاتهاوضجيجمعاملها

عصورربقةمنالتحررفيورغبتهمولمالهممطل"حهمفيه،وكثبانهابوديانهاالصحر)ءليسمعقوية.حنجرةلهكانت

الفكرث!لةدنياهافيانططثالتيالعقولوقحط،الظلام-اًلح!هـ-ةكوترناعماوتراملكمنالحقالشاعرلضحى

صة"خةنظرذالشعرالىالمعقفةطليعتهمننظر،المتوهجة!ارهقةاوالقلوب،المتعبةالانفىبهيخاطب،الصادية

ثسرةطالعربيةالثقافةتكونانفيآمالهمعندها.نلتقبىأتياوالعوأكلف،العواطفاتعبتهاالتيالافكارويحرك

اهـرياقدمتالتيالعربيةوالتجربةالعربيةالحياةعن-تحليلسويةالىالمثقفبالفكرليس!مو،الافكاراقعبتها

والتحررالعقلي،الفكريالتطورخطىومستوحيةيوم،ذات،وافلأارهاوعواطفهمامشا!عرهاوكشفالانسلديةالنفس
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بوتقةفيوانصهارهتأملهخلالمنيبدعانليستطيعالثقافةهذهمخاض.منليكون،بلاهـالأمونشهدهالذى

وثقافتنا،الا.جتماعيةنهضتنلفيهتتمثلشعرا،لابداعاشعربيلمجتمعهمثوبا،العربالمثقفونخيوطهاينسجالتي

مانشاو3،ومطا.محناوحياتنا،الانساىوحسمناالقوميةوحضارلن!ا،الجديدةحياتناعنيعبرشعر،العتيد

،المبدعشاعرنا"،المعاصرةالجديدةللانسانية،-فنقدموآلامناصفةوإلثقل،الثقافةعنينفصللاالشعرداممااذ.الجديدة

مبصريعلىمااما،العلاءاباالقديمتاريخنلفيقدمناكملجديدةحياةيبدعالمجتمعداموماالمجتمععنتنفصللا

الطريق.ضلوالنهادياوشعلاز"،فالذيالشعرفان،الحديذةبالحضارةاتصالهوافعبحكم

نفسا،الانسانيةالنفسمنالجديدةالحياةجعلتلقدكثيرايحفللاألذيالشعرهو،الجديدةحياتناتفرضه

عوسيقلهالها،الشفرعنجمودهاقصيدةتذيبلاقدمعقدة،فيهالذيالهديريكونلاوان،الفيخمةالضخمةبالالفهـاط

تلكفيهلليسولغن..وعرضهاطولهاوأنتظلم،ووزنها،وان،الغبرثارةلوتحب،الضجيجتهوىفارغةنفسهدير

وصموداافراحامنها.لتجعلآلامناتصهرالتىاللتهبةالروحوالعقول،الباهتةوالمشاعرالبدأئيةالعواطفيخاطبلا

رؤوسفينمتالتيوالثقافمة.الحسياةخطوبوجهفي،المجتمعطبيعةلان،والتهييجالاثلرةبقصد،السماذجة

توترعله،شعرالىبحاجةلضحت،وقلوبهمالممقفينفيعميقاشعراتريد،تطورهعنالمعبرةالثقاف!ةوطبيعة

والعواطف،للافكلروتركيزه،الخاصةوحساسيته،الخاصالبينمتناولفيولكنبعيدا،بساطةفيجليلا،صضء

وحياتنا،ومجتمعناواقعنلصميممننابعاالطربليكونالتعبرصدقيستعذبآلذيوالقلب،جمالهتلمسدالتي

نادون،فحسبالاجنحةتصطفقانهمنمايكونلاوانفيبتهاالتيوالانفسوللعقولالضملئرفيخاطب،فيه

.الفضاءفيالتحليتىعلىبمقدرتهمانهتمالجمرةوقدةمنويزيد،الحياةهذهفياكملساعات

التزامالىتشرالتبمتلك،بالانتباهجديرةظاهرةولعلها،نسانيةوالاوالوطنالشعببحب،القلبفيالملتهبة

ألحديث.بالشعراسموهما!فق،الشعريالمنهجهذوتكأ،آلفضيلةومحبة،الجمالتذوقحاسةفيناوينمى

تجديدبذلكمحاولين،وشعراءشاعراتلهالتوطيديلتزملارواحناويبن!،الفكرعلىجنةكوىلعقولناويفتح،الحرية

واصطناعنفسهلالتعبرطريقةبتجديدا،العربيشعرنلجحانيعقلولا.الحياةفيالعلياللمثللعبادةمحاريب

الثعريهالمدرسةهذه.تناسبهااقىالثعريةالابحررصففيالشاعرأتمنشاعرةبلهاكمعراءمنشاعر

لا-روادهامنالجيوسيالخضراءوسلمى-الحديثةرانأذاالا،حج!شناعنالمعبر،بالشعرتطورناطريق

يصوركماعداءنظرة،للشعرالتقليديالشكلالىتنظر،والفتوقوالفهمللوعيمنكبيرةدرجةعلىالشاعر

طريقهالىتتظرمابقدر،التقليديألشعرانصاربعضذلك،ةوأحيلالانساناعماقلىالمجدةوالنظرة،و(لثقافة

بع!يد،حدالىمعهلتتلاءملاالتيتلك،نفسهاللتعبر

يقدملاالاساسفي-الشكللان.المعروفةالتقليديةالابحر

اشك!الأضمعرنااوتىطرعليهااالتينيالدلبيلعريئةالع!تليقةعلىثةـهالمسمم!!ة!ية

كال!11الجيدللسعرالمسيالحلىعمليهلحييوحرولا

اليومتعجزلئ،التطوربحكمألاندلسفيجديدةللتعبير-،.بيروت-سورياشارع

فيجديدةالساليباصطناععن،ايضاالتطورداعيبحكم97026ةتدغون

،اذقيةبالموسيقىانذلك.الشعريينوالمضمونالشكل!صهإء

الذيهوالموسيقيالتوزءولكن...موسيقىبلاشعرلا***

قائمةالتقليديالشعرلحيالموسيقىكانتواذا.-

،ا!ريللعرضكألفاطالكلماتملاءمةمنعللعرراللسادعحشيسديمانطهثىدمو

اساسعلىقائمة،الحديثة.المدرسةشعرفيالموسيقىفان"""الجرمبم
قرلوف.و.(2و1)لاسلاميلعاهـممظة

زالنماذج.الموسيقيللسلمالالفا!قبلالمعاني-ملاءمةمترش!انسليممحمدتاريخنا.بطو!ق

7درالستها،بعدذلكتثبت،المدرسةهذهشعرمنالجيدةحيدرابوعديفدسطين!يق

،باللغة،المولسيقيالتاليفامتزاجعلىتقومألاساسفيلانهماليسنكالما-لمالعرس

متبعهوكماالعكسولشى..ثانياوالفا!.اولاكمعان؟لدينناصرعليالعربفضية

منهالجيدةالنماذجاكثروفي،التقليديشعرنااكثرفورالبورينيقاسماحمدالسبع*مدرإت

التخصيص.على(جزاءاربعةنابلسف

قدكانواأذاالمحدثينالنقادواكثرالقدا،لاوالنقادليكم!وليمراسبوتيئ
أ،بوكوف!ديميرالظلامفيضحكة

عنالشكلفصلمناخساسعلىكلهالعربيالننعردرسوا

القديمألعربيشعرنالدراسةالاوان-أنفقد،المضمولناصري!االمعار!دارمننور(تجميعمع

الشلأبينالفصلعدممناساسعلىمعاوللحديث
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رر-حيءحر-حيء---*-*ء7*حح!-?ححححمححمرممح!*ءحر،صطمح!ء،ءمرتبط-نناي--الفنبيالشكللان.دالمضموق

والمرسيفى!،والروايةوالمسرحيهالقحسةفي،بالمضمون

الشكصفيفصدونوأددين..الننمعرديوحتصط..والرسم

010001كاااولأوجردهاجوهرصتالعضيةيجردونالماالضمونعن

..جديشيءالىيعتهبرن

!لأاالتصالحدتدةص.ةلاترواالالئ!الحدرالشعراءا.نالى
روصفدلا،،لحدلمهر،لسعرالمدرسهلضهردولعييسما

صى!أ!ممبثعاماتامتزاجهبعد،العربيالجتمعفيلمت

)وارادواالشعريبالحسلفولسهمصلصتفلمما.ألمعاصره

عندلتعبيريسعفهملأادعديممكلالنفإنجدواصف،ادتعبصف

لى!لأ.،.الجت-يددالحياةنتاجمنهوأدذى،الجديداحساسهم :أشعريهابحردتوليدالعديمةا!بحر"ؤستماد/لأ؟نفحارلوا

.الحدلددوالأفكارالجديدةالمعانيمعتتلاءم،منهاحدلدد

بدلضبما)همالحددالشعراءعنه،عبرالتيالمعمالياؤرغنا-واو

***031كاكاكالووكذلك.لفاضتألقديمهانعوالبفيالجديدذ

**صكاكاالىالقدي!ىابقوالبحو-نهلالىنيالمعلدفلىانحاولنا

كاكاص!د-!!-كا*ادعربيفوالذات.صفيءمنهابفيلماالرديدذالاساليب

ص-صدصكاكاكاع!*اصفرصةتمنحهوانالحديتالىسمعرتجربانيضصفووالا

كاكاصكاكاكاكاصصهشط!صناناذاوبخاصة،عنهاالتعبيربحسدصنجدارتهيثبتكاصط

آفرصآ!*لوضعمخلصةومحاولة..،أدعرليالمحتمعرحاصف.:فيتمت الصيوووا!ع-الحعلعنلعبيراالحدي!.،.ادسعرهدامصفبعصس

**!الحجادفرضتهألذيواجبه.حدودعلىالعربيالانسان

لمء *.عليهالعربية

لمصف،لمفنفآ!الخضراءسلمصطالسيدةالشاعرذشعردرسنافاصنطا التعروتطور،والشاعرللشعر.كامفهومحسب،لسيالجيو
العربيالحياةومتطلمات،الحدلدوانعطافهالعرببى

ا،مملثقافاتثقافتناوامتزاج.الحديدةوالثقافةالحدلدة

لا.همريعبرلثمعر،العربيةالذاتوحأجة،ذىسالمعاوالشعوب

أ-7،رصصط.*لمح!صن!طنبرفبصابولمجصففصلا---موحسها،الفكريةنهضتهااصسويبنيلنتفاضتهاعن

أنننماءرةصنشرتهماللتيالقصائدفاق،وألجم،ليالوجد.ني

ذ1العو،)ديوانفيوجمعتها-العربيةالحلاتمختلففي

ازتصفشاءرذانهاءلىالدليىتعطيء"الحالمالنبعمن

خمدث!مهتالتزه،الصاعدةحياتناخخسمصنصفعرها

01وامألآلاممن-لورربيةأصخهاف!ميرشخالجعه،النعبرأت

صنبإق.شالشعوالمضصمونالشكلفيحددتقدكانتاصناوهى

اأص-،وتحارصفإعروبةابفصميصدحكللشعرهان1الا

،؟لالتزصن،ومحاولتياـلمعاهـهـذالحفصأةبحرانوسطالعربيه

هـص.،،شض!--تمرياوا!،اتهاتفقداندوفصومفيدجديد

1ودب1!انيطر!1هو-ؤي،وءاشىتوادتالنيالعربشاعراتهـقواحدةوهى

اىحروررزديىرفيجالتتمطبفام!طينميةالقوالنكبةمهد

يدلجد1عاصابه!متقبل،د!يفى!اخالمطافليهاوررواستةلشرجى1،لموالع

ءظ،ت.-روامعحرذتوتن!دفخصدحاًلقدسالثرىالىتررو

7.لى551!قا.لا-----،ؤلغد.اجلصنالعربامةمناللايينوحىاذححياتهاعن

.-.1010111-.013-.--7ق!+ور-دوهالعربيئتنلوحيلألعربيلادبخا،والسموفعةبالر

أ.اا؟.فرةالظابةالعري

لمحرح!--ح!ء--حر----حححرححرحححر-ححححححرححححرحر--صرحضصرسحمص

52



سث----------عسى--"عى-عس!عص!سه-محى-حمسص--ع!عس!-عى--!سىت-!سم!سىحمسه!سى--بر-
صص---

كا-ا-

-!-

ف!صلمحعرفصيممولمحمراءاهـ-!-!ء!و!غ؟كا
صطس

ا

فأل-حى-س----مى".--تس"-----إ-
و!الهللجيلسم!ل*---ص

يذبافث:يهحينا،وتوسلؤا،وتفرستحديقمنفيهيشضصلما،صذامط!عفيالا،جيةانطلاقةالعربيللشعريقدرلمانهثكلا

والرمز.بالاستعارةاخروجنا،البببد.بنا!رفينا!هصرة4طببمانالا.ومطرانوحافظشعرلثوقيفيوبخاصة،القرن

ا!عيدين.ثطرفينذوالتشبيه،القديم؟لشعرفيالصورةطبيعةعننختلفتكدلم،هؤلاءشعرفي

منمهيتولداناللذينوالصفسيرالوضوحفيهياذنالتشبيهآفةانصا،الظا!رةوالحدود،الواضحةالاطرافعلىاعتمادهاحيثمن

اقليةاموقدافن!شيهانالا.(لنثروضوحالى(لشعرذهولفيحبمانالثبيه،المدركالواعيالشعوراوالافكارتتمر،ظلتشعرهممعانيان

يعودسلا،اشبهاوجهوالتبس،طرفاءتباعداذا،للتجربةاضعاوراا!تكراوواصرعنيختلفشعر!مفان،لهذا.ووضوحهلجمودهبالالكار

تتقيلها.،(لنفستعانيهاحطلة/ضوبل،التصفيوتمشنتجتف!مفكرةتعببواكانتام،حسيلمظهرخارجياوصفاأكانت،الصورةمفهومفي

قد،الشعرفيالوضوحآفةفمان،وهكذا.تفهمهااندون،بهاوتتأثريعودالصورغمفهومفيالاخلا!هذاولعل.داخليةحالهعنوجدانيا

(لمعاعرونالثعر؟ءترددولقد.والتفكيرالتعليلدونتنعدماو،تتضاول!سروالهالقديمالشعربين،التجربةجمفهومفيجذوياخنلافالى

الثبهوبوجعلواطرفيهسبنباعدوااذ،الشعرمنالنوعهذاعلىالخهضة،شضرعنفضلا،القديمالش!عرفيالتجربةكانتلقد.ا!اصر

لايفهمبتلوءالذيالقارىءولعل.النفسيةوالاحوالالشعورعلىيستقيمشخصنمهي.حدودهاواشنقامةلوضوحها،التتريةبالافكارنئبيهة

بل؟لفعيامرىءتشبهيهفينراهالذيكالمعنى،مقررا،مببنامعئىعيسايعبرفالشاعر.الظلالتغشاهااو،لاتتغببر،دائمةبصفةالنظرامام

!فقا!ريجعله،كئههلا!رريبثعورويخنلعنخبةحالةمنهيعانيعلهاكلتلمطا،مستقرةعامةواشكال،معانالىشعورهمترجما،يفهمه

حببرفيالتشبيهالىيعمدلبكيفصلاح.ورضنشوةواعمقئفسهمعبماوإ،طبي!ضهاوتغيير،التجربةاضعافالىادىوذلك.الخارجمن

العينواقععنمنقولا،حسيايكونقلما،تشبيههانا!،قصائدهمنالكثافةببنتختلفحرارةعلىيشتمل،نعانيه(لذىفالشعور.اماتننها

فهو.الشعوريةوالظثلالنفسواقععنينقلانيغلببل،والنظرعمقهمقكنيرايغتقدفانه،نعيهاننحاولفيما،لكننا،والشفانجة

لليل:وصفهخ!ليقول!صلمفوالشعر،بئالتجربةان.متوهجةلحالةتافهاشلواويغدو،وحيويته

نيدي!جه،المنىحلو،البثرقيقالريعفي،اهواكانا،ةهـررقيالوعيبهايخضهـرافيالحالةتلكفياي.،الف!ولفيألا

اتنهـعراءفان،لهذا.الر؟يافيالنفستطفرخى،بالوصوج؟لمتشبث

ولكن.واداةطرفانله،الكلاسيكيكالتشسههناالتثسهان
....تاويل،اوترجمةثون،حدسيانق!التجربةلقلالىيميلون،(لمعاصرين

واضحةمنطقعةنتيحةليسلانه،الش!هوحهفيهو،الحوهريالاختلاف
...ينقلانللشاعرلايتيسرانه،يعتقدونهؤلاءجعلوقد.تفككاو

،والقارىء.خاطفةنفسيةللحظةذاهل،غامضايحاءبل،ونتيئ!"جزىءا!صورة!ن،بالصورةتوسلاذاالا،؟لتةبصورةالتجربة

انةالا.واصحةفكرةالىيخلصانيمكنهلا،وتفرسحدفىمهمامنعلميهتنطويبماتعكسهابل*قكارمناشلاءالىوتحيلهاالتجربة

يعبرلانه،المحدوداركلاسيكيالتشبيهمنتاثبرااعمق،ذلكمنبالرضهـزا.اك!نيالا!راكعليهايتسلطعندما،وتزولتنرثروتموجاتظلكل

الى.نترجمهاولا،شعور؟هـلمتجربةتدعاليالغموضمنهالهضلان(!.المعاصراثروواقيالقديمالثعرواقعبينالتطورظاهرهو

النوعينهذبنبينالاختلاففان،وهكذا.شاخصةومعانجامدةافكارزرهـوةرطلصورة.ظاهراتتخايلمما،وتوغلاعمقأاشدتبدوالحقيقة

بهذانثمعناذانناألا.والغهوضالؤضوحعنيتأكأازتثبيهمنورتانكأهم،،اقجربةعنينبوانواضحينطرفينعلىمستقيمةجلية

(للحظاتالتقاطعلى؟لشاعرقدرةفياختلافانهلئايتحقق،الاخلاف..ل.
(مرىءقولمبىالصورةماقيمة.ترلحولايرغشاهمالارهو،هنيتان

البلادان.ملموسحسيبشكلوتجسيده،الشعوروتجريد،النفسية

تصورالذهنفيح!دودايضالهاوليس،ا!نباميرىوجه!اليىذهناوجفاقاسالعووةهذه."نعامةوساقا،ظبيايطلاله"القيس

اليهاارنعع،كامضةحالةالىتنتسببل،المجيعةاررود!عوركماا)تووولفضاحلمنلهافضيلةولا.الخددةالشائعةوالافكارالمعانيمن

وهكذا،.عاناهاانلهسبقاقيالمخنلصةالعواطفمنوجردهاالثاعر.ا(واءقيالمنطعيةالمقابلةبتلكترهقهفأنها،؟لعكسعلى،بلالشعري

كائتالتيالقديمةالصورةعنالاختلافتماماختلفتظ،العورةان،الغالبفي،تخالف،التشبيهعلىتقومالتيالصورةان،وإلواقع

يباشرهاالتيالنفسيةللخاطرةنقلاواصبخت،للفكرةاوللمعنىصنوا،!وممشتلفةبخاظاهرتينبينالشبه؟لتقاظلان،الشعريةالتجربةطبيعة

فاية.باثر(كهو(لعقلبوضوحهالمنطقيصنفهاانقبل،بح!سهالشاعروا!دراكبالتفكيرالنتائجالىالمقدماتمنينفذمنطقينهجعلى،؟صلا

عنونامهماانهشكلا،لبنانووجه،بثهو!وةالبيلرقةبيننسبةوجوهمنوجهسوىليسالتشبيهولعل.والمعاناةالشعوردونمن

بارحا،شيئابانثمةدائما،فا!نثثعر،النسبةتلكضبطفيواجتهدناعنه،قينكبونطفقواالمعاصرينالشعراءفانلهذا.المنطقيالسيلوجيسم
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للشاعرليسانهذلك.القديمةابصورملامحورا?تطالعنااننعتملاوعلى.مبهمابقيالهمالجوهرجميوان،الاقلالجزءهوقبضناهماوات

نابعه،وتجئببههلالمعلنيهلىالتصاعدفتييلفسوىالبيهممةافينسبفهي،النعلمةوسلفي،الفرسسلفيبيناـلنسبففان،العكس

نايقولفهو.جديدةعبارةبزياو،ئعنيةبحلة؟لخارجمنكساها،ونفهمهانعيها،لونهاهاربةتموجاتولالهاظلاللا،رقميةهلمية

علىضو?يفرشولايطلعلاافهحتى،بحبجتهمتيمبلمغرمالقمر.حالةفينايبعثوذاد،فيةيعطيناهذا.بهانتاثرلامئنا

ذهنينقلهو،ضلسعيدبحبيبةالقمرتنيم.انلعينيهاالا،التلاوالعلاقةلابتعادبالنسبةغموضايختلفالتشبيهمنالنوءوهذا

الكواكب،العربالشعر؟ءتدهولطهلماققد.القديمالشعرلصورتجريخديم!بالواقعالصلةشديدةشفافة،ضليةتشابمولفهنالر.طرفيهبينقربها

المالذيوالعنى.وجههاوالقالمر*جملاتشبيهفي،والشمسكألقمرتشتملطرفيهابينتربطانتيالعلاقةلانحيفهتشابيهوثمة.النفسي

عنتختلفلااسلوبهسنةانكما،المعانيهذءعنيختلفلاسعيدلهاللتينوالنمنيفالغرابةاوالمستحيلمنيدكؤانيكاد،لمحموضعلى

تختلفلا،لديهالتصيدوقضيلة،العربيالشعرعمودفيالتقليدسنة،المعامرةالقصائدبعضفينشهدءماوهدا.ال!مشةب!لارةكعنيان

القمرات.العربالشعراءفضيلتهايدكيكاقالتيالتجديدطنيعةعناكنمثاففيالبراعةلاظهاروم!،ذأتهابحدظيةالمورةتصببمحيث

اللذينوالشمس"لقمرمنتطور(وامتدادمو،سعيدبحبيبةتتيماللبمواصفا،هقلسببدقولفيتراءماذلكمن.الغريبة*شكلا

وسواهم.الروميوابننواسوابيوطرفةالنابغةحبيباىوجوءشابها:العائ!ينالبحارةاغانيخلالمنلبنان

بعثانه.القديمالتشابهلممنىاخروجهسوىليس،هنا،فالتتيمالحمامهديلبلونالغمامحيث،الحلوالبلدالى

مساو؟ء،الشبهبلالباتيكنفلمفسعيد.و(لانجنكاربالجدةيوهمله(فتراضاو(حلىبياضااجد

طترراواكمر،القمرمناجملالحبيبةجعلبل،والقمر(لحبيبةبيناللهمسممعألىصلاءوادنى

فيليستالصورةهذءآيةقان،وهكئا.بهاهاموتتيمالهحتى،منهوالواقع0؟لحمامهديلبلونالغماملونيشبه؟الشاعر(نترى؟.لت

التاو.بلفىوانما،ومعلاللالهووجده،الشاعرنفسواقععنكعنراكونهاتتولاهنغمالهد/شلان،المستحبلعلىظاهرءفيينطويالتشبيههذا؟ن

.الثمعراءسلالروببزالقديمةالصورةليستربهمالاذاللذينوالتعليل.*ذندونمنالنظرفيالغماميشخميبينما،النظردونمن،*ئن

بينما،بذاتهغايةفيهبكونالمعئىان،الشعرمنالئوعهذافيو(لافةحقئقةتقصيفياجتهدناومهما،واخنلتناقضقدالتشبيهفانوهكدا

عقلسعيدحيببةانوالواقع.(لنفسعنللتعبيروسيلةيكوقانينبغيوذلك.غويلاللصورةانشكلا.مببنايتعلأرذلكفان،الشبهوجه

اليها.بنظرالشاعربقيلقد.التعيبرجاراذا،وصغيةحبيبةبقيتواثركه،؟لنفسفيالشعودتحسسبيناختلطتقدالشاعرحواسان

.التقليديالغزلشعراءوشاهدهااليهانظركما،الخارجمنو.بشاهمماهذهان*.يسمعهكماالهديليرىالشاعرفاصبح،التمنفي

النفس.فيصلا؟الأيصكلولاباروعالابخلدلا،كلانسان؟لشعرانعنالمباشر؟لحيوالتعبوالعفويةافتقع!قد،ذلكمنبا!رغمالصورة

ثمة،يعوولا،للمورةوبالصورةللمعنىبالممنىيعنىالليوالشاهران،همهاصبحبليعلأليهعمابالتعيريمئىالشاشيعدولم،!تجربة

علىلاعبانذائك.واليازجيكالحريريالتقليدادباءوبينبيئهفرىفرقلاولمله.واستحالتهابغرابتهاوكدعسهالقاركلاتع!صورةيبتدء

والصورةفالمعنى.(!عايحل!علىلاعباهويكونبينما،*لفاظحبالتمامار!شعرفينطدمهاكناالتيطب!ديعةوالضورالصورةمدهبين

الأنملامعيهماعفالهنعرفيوبيتب،بظذألمالاعبمايبولا،فيمفلاالهبير،فيالبر؟هكوكعلظمت،الصفنبيبلملىحييب،الوليهبنومسلو

عنالمباشرلتعبرهبالنسبةيقبحاويحملهو6لماو،اقيم!قواخر.النفسيةا!اعفاىفيالتونحلهلى-الخارجيالحلأقذلكطفىحتى

طبيعتهتخلافقدالذيالثمعورهذيانمنبهيستبدوماالنفسواقيثقاقة؟عمقلأله،أ!علاليتد،ولعلىخارقة6قلرذوسعيدا؟نبيد

المعدودين.الصقيلينو(لمعلىالصورةطبيعةتداعىعن4نظريامن!منهفييحفظهاويعرفهماينظغف!و.ئعنية

العلبر،(لهنعئببرظبيلحأدلنيمفئهلا،لليببيللهلئبلنويكينعي.؟نيببهوملللحولطيوليتلاظغحكار

والبهرجة!دعلىفضيلتهتقومالذيالثمنيالمرممبهذامنيتحررحتىليستقيمتهافان،طرقاهاوتباعدكعقد!مهماالصورفان،وه!لأ

آلموروثة،القدبمةالمعانيوكاةمنيتحررلمواذ(.الخارجيةو*صباغ.(لشاعريعلاليهعما،لمبلثرالحيكعبرهافيبل،جميعا،ذلكقي

فيللفسيفسلامأنئنهآني؟يبكىفسولى،بهاويعبهنيتماتاكئباولبههعبظلقانلبظعبوصلاجمقئنسعيهغعجبفىيبذصتللللتانفظصوركان

وه؟سينسهفسئببرعنذنفيللخلوهصبهوما.وللتملاليلللتامتحففلاليه*ولى؟لصورفلن*،للنفسيف؟لحللفوكعتمدلن،ولحهمبذنمن

للتعبيرميلنئ،وتنميتهاللمروئأنويربفيكانهل؟لليهوومنوبوهلرولبهمهت،للفل.ليفعبروهيبينمل،حسمكحمستلالهلغبئفخئ؟لىلفرئب

.ببثون!لواهرلاء؟النفسعبرالعتمةاعمادقىالغلالرة؟لجئورعنئشوةفبناثبث*ولى..لاللمنيةوالحيلا!وبب!لأنها،كتيهرعن

ئبانبيئما،وللوئنوهل"سلابعصبل!تلفعف،(لوبيههنللنفعبسمفونيف،سنصعربنمعشجملهبنلمعجئيبفلمامتربيبلفلاكولللفلاليفلمل،وفيهظ

يرانومزيمالدهىبرسميتلهونوالصور؟لمعلاكيلهلو،ببيمؤالشعراءانيمكنالمصويرهن!وهذا.لألساهليةبالنشوةئشارلر؟نبعون

.صنئا،يبميعب،وفلك.لهالنسائيكولا،فيهاا!لا(لهبآو*صبافانوكروبكه،للمرببصقئلالربلمربسرفحييبفهتيلصبويرللههوه

اولاديبكانفقد.المبيمظهر(ديببموتوالفجيعة-الخطببعظ!علىبالتمعلللاطثةمج!ولا.بئحهغايةكلألهاوبهخاصاجعلاله

لمهنككلبحىمئهمل،للهبنلسذىللهنذلومموه،للهفلبولنيكحظممو-لئص"،متعههكلبحظلبكتذعيفلربلان،سعيهييعرفي؟لذيبهكهلىء

هظلمم9لعلاليللربيبفمنذ.بمصبرموتخبظه*لسان3لتللر،ذوئبوه*ولىللكصيهكمأب*وأنللبيتوهو،*ييرفعبعأنبوذل،بعهنعلعئأأبء

الذيو(لورتالجم!بعرشيتغزلالخوريلشعارةكانعئدما،نا!ر-:رن!لىمجموعةمق

*ترو(نبعيتلوتفمظهرلهلبكان،؟لديبفوئبعفف،،لفسهبئلل،لممرللتمبهلىلليعوءبفركعموظطرسالى،نبعييييب

:يقولاذ،*ولىالحرباثرالمنسحق،الموطوء،بهنتفرسعن!عامننا،*ولىلادهلةجد!ايب!والبيتهذ؟
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ظاهرةعلىتشتملالصورةهذ.ولعل.الاسودادالىمنه؟لزهوالىمنشدبميحاباللهواستبقنيالسرو.نشيدسمعيعلبىاعد

هديللونلهالذيالغمامصورةفيعنهاالحديثاسلفنااتيالمستحيلاةسلع-فيابباسعريفواسمعبالادهـ--يمالاناتواس!تبدل

لونثبلان،داخليفرلىهو،ارصورتبئلينالفروانالا.ادحمامايلا-ص،اتكمرحلوالمفوز،عزيفتجوابفان

..واحلامياجفاليتلفحوانفالسهسكرانالليل
ام!،النظريهالمعرفةعننتج،ذهنيتشبيههو،الهديلبلونابغمامابامياكفانحطملةزفرنأزفرة،لونيتمر

؟لاسودادعنيعبر،نفسيتشبيهقهـو،الاسودبمرورالنغممرورتشبيهأمياليالوتربقاياعلىقاتمنغمهلا!بالله

وهديلالغمامان.الاسىوطأةتحتالشاعريعانيهـمااللذينواد؟سالجفونعبرالموتدبيبمثلمدىنفسياعمادفيفان

!جدانيفسمفاشه،الاسودالنسماما،خطرسبنمعنينكأنا،ا!طمتفيباباللهواستبقنيلس!ون4نشيدسمعيعلىاعد

الصورةهذهواقعفان،يكنومهما.خلالهمننفسهعنالثعاعرعبرالاور-دالنسسمكمرحلوالنونعزيفتجوابفان

سنةلهتمهدولم،مقدماتلهتتيسرلملاله،كا،غاجأةامامناينبريفاين.كفايصبحيمرالذياليومان؟اديبيقولهماالىارايت

اللتينوالممر.؟ليةبالرمزيةالتماثرشديدكانوان،العربيالادبفيسابقةدساةالحيولتلمس،المباث!رالع!سيوالحسكوجوديالصدىهذا

عنكتحدثانيمكنلاانهوالواقع.الغربيالادبفيشائعتينكانتاالصورشعراءلدىشهدناها؟لتيا،واتالحذلقةتلكمن،الوجود

علاقتهعننتحدثانيمكنمابقلرالقديمبالشعرالمعاصرالشعرعلاقةعك!وا!اني

الثقافةيتقصونالشعراءطفق،291عسنةفمنذ.الغربيبالشعرالملامحميهنبصرلاوئكاد..هنا،جميعا،(لشعراوتاراختلفتلقد

ر؟دمنإولمظهراديبوكان.حذوهايحذواانويحاولون،الغربيةالشعورلاطيافنقلا؟صبحالخارجيالمظهرانذلك.الهرمةالقريمة

ا!عربي.؟لادببعمودصلمنهتنقطعاناوشكتالذيالفجائيارتيار1هذ.فانفاس.الكونوذاىالشعرذاتبينللحلوليةمظهراله.الداخلي

الرمزية.النزعةالتبارهذاعلىغلبتوقدلبستالس!وادجحافلانكما،(لملتهبةالحرىاهطامهسوىليستالليل

الرمريا،-!مرفيا!صورةالابعادولعل.الماضيةاياعهكغانتحملالتيعمرهمواكبسوى

توحدت،الهـحو؟سانكما،الوصفذلكخلال،قصيةاصبحتالنفسية

اثعرية(لتجربةانيعتقدونالحديثالشعرجماعة(نذكرنا،حولهتمراليلائئاسيبمرالشاعرفجعل،العفويالحدسعبر

الغموضوان،الحدودالبينةالو؟ضحةبالصوروالتصيرللافكارتتيسرلاالمتشائمالعدميحسهفي،وذهولهضميرءفيتعبرالواقعفيانهاالا

ناالىايضاخلصناوقد.المضطورالقلقالغامضالشعورظبيعةيوافقا!جر؟صفاءبلغاتعوبرمنالنوعهذا.كفنالىالنغسحولالذي

الاربقىلا،مظهريناوحالتبنبينللشبهالمنطقيتقريرهفيالتشبيهالعورباكتثافوتلهيا،الحدقةتبصرهلمانقلا.بعدلملانه،الشعرية

اورحممبيهمننوعالىنزعواالشعراءلمحانلهذا.التجربةاشلاءعلىتجمعبداللوزخرلننهاالمعلأليبتوليدوعبثا،(!روعةالخارقةوالتشايبه

قتق!ل،طرفاهتوحدالمذياو،طرفهاحدسقطالذي،الميتورالانائيوالضجر،المتهالكالوجوديوالشعور،الغريبةالوحشةلاطببالى

!اصبصا،مقدمتينبينللمقابلةنتيجة.كونهماءن،(لصورةاوالمعنىالثعرير-تافجر؟اي،المطبقةالغيبوبةائها.الحيل!وكاةتحت

التشبيه.منالمباشرة(لر؟ياالىاقربوهي،(لتسبةمنيتولدانلا!ظ!رر!رلىةمحانمنعليهيشملوما*دروومنتخلصت(لتي،الصافية

عنساالمجدليةبهارانتالتيالاغواءلنظرةوصفهفيعقلسعيدقالمن،اجلأول،تخلصاديطانالىالتنبهلنامنبدولا.الثعنفي

المسيحالتقتيمر؟مذياببوميشب!انمنفبدلا.اصسكيةحدردهفيالتشبيه

!الصفاءناظريهافيوارخفالحام!جبهتهاسماءفيفجرت!اضزذاهلةبعورة!طايىمر؟يةطىمباشرةخطفقدئراء،بامغن

قوله،عنالتجربئواقععنتعيبرااكثر"الجبهةسماء"قولهان!قكرولا،أقجررلايعافيكان،وصفهخلال،؟ئهذلك.(لتجربةعن

بهذاالج:هةالىالسماءنسبةانذلك.كالسماءرحبة؟لجبهةانعلىتغلبالذ(ههة.اش!ورلاوهذء.و(لنظرلاتبالمنطقيفسرهااوبها

العبارةعلىيضفيانما،التشبيهاداةعنمتجاوزاالمباشرالاسلوب:بقولهسهيحلمالذيالطبيعةعالميصففهو.جميعا،وصفه

والواقع.والظلكلالشفافيةمنبكمرالمعنىيغشىالذيالتمويهبعضاللإوبوتنام6لرهاف*ما.ليتحلحيثهئاث

تزيله،اندون،تخفيهاوالمنطقاثرمنتضعفمبالثرةالشبهر؟يةان،دلميما،الظاهرشكهفيالتشبيهمنتخلصاديبا؟نئحسبنولا

التموجاتمنيشيعمايبدداندونواليقينالواقعيةيبتمستترافيظلانهـا،وذووالرالىدونومنالشعراءكسلالربهيتوسلنر؟ء

؟:فذمابقعر،فيهاو"فىثرالنفسالىتنسربالتيالعاطفيةوالاطيالىافتجر!لا.قلبمنوشضيئبعثلاله،لدير4الث!وليضعفلاالتشثبه

استيفاءاكرالاستعارةفان،لهذا.فيهويدرك(لذ!نالىالوضوح،بفبافاف،عنهاكعي!رفى،وائخطافه،بتشسههالشاعرتوغلولشدة

والوجدا.لي،الفنيالصفاء+لبلغالاانها.طبيعتهاالىاقربلانهاللتجربةالمطألفمزاوخالة،وجداقيمشاركةضمرئافيتوقظ،كالموسنىحالة

لمستعار1بيئتفصل،بحدودمقيدةتظللانها،*عما!الىتنفذولا-:قولهذلكمر،.(لنفسعبرتضوعاتتضو!

الرمز،الىالشعريةال!تجربةتنزعانطبيعياكانوقد.لهوالمستعابى*س،دالنسمكمرحلواالسكونئشيدسمعىعلىاعد

المئطقحدودعنهاوتئئالاشياءبينتوحدالتيالحلوليةالىيؤديلانهلاو،(!.؟)مادرلاار!س!تي!رفي،يجريلاالتشببههذ(انشكلا

ارتصعريةالاساليباصغىهوالرمزولعل.الشلالعةالعلميةوالتتحاديدلان،بهنهباكء4"،ئطتيلامبه،التصولروجوءمنوجهلهلك!ن

با،شياءالتوغلعلىق!رةيقتضيلانه،بهللبدائنقبلولا،-وآرقاهاثفم!آدث!العووةاصيعةلىثورةتمثل،فهشخ!تالتهـ،المقاللة

(لشعركلالظلثهأعر،.الالثاء!هريغشىالذيعقلهعئهايرهجزتدألحهـابهل!!أصلاثومفه!،.العاديعرالهاسلوب،غالبا،شزم

اللذ.لن،والتلميحالتأويلالىمنهويعبرالمعاينالمظهرينكرالرمزيوالاا!لم.هـهصها!،يلمسهماأكءاع؟رىبحبث،وت!حدهأال!هـاد،1

فق!،جاهليا9لقيسامرؤكانولئن.والناسالطنيعةعوالملهيهـشفاناضبفاشه،الاشكالمد،بفكللناتخلمأواذا،لهلونلاالفء!ان

55



ممانجبها،يمحموثطتفتقدالاشياههذءلان،مظاهرهاعنوتعبرا،للاشياءمعالليلصوهـةهليهالتبستجثلرمزي5التصويرمنبفلل!؟لم

ماديةخادجيةوسيلةالمظاهروتصبحالشاعرذاتمعتتوحداووتمتزجمباشر،وباسلوب،الاولعنيتحدثكأنهالثانيعنفتحدث،الجعلصورة

وسيلةتغدوالنفسيةالحالات؟نكما،النفسية؟لحالاتعنللتعبر:مطبقةحلوليةفيذاتيهمابينموحدا،المشابهةمنعتجاوزا

علىتشتملعامةوحدةدروبعثها،المواتالطميعيكأالمظاهرلاحياء
بكلكل.وناءاءجازاوارد!بصلبهتمظي!لهفقلت

والحالة،؟لخارجبما!هربينآلح!وداين.جميعاوالناسالكون

مظهر:اديبقولفي،الداخليةواردا!تمطيهفيذكر،والجملالليلبينيميزلاالشاعر(نكرىانت

ءاحلامياجفانيتلفحوانفاسهمحمومالليلللواحدينسباو(+شينبينيقابلانثون،بكلكلهوانحناء.،؟مجازء

انداميالوتربقاياعلىقلا-منغمهلا،باللهمنبلحطةخطركأنما،الائنينبينيوحدنراءبل،للاخريشخصما

.المتردد(لتشبيهيالمنحبمالشعرواقععلىالثورة

التغم؟مالائنتسمعهالنهبالنغمهو،عنهيتحدثالذجم!النغمهلالمرف(لثمعرذلدفيعليهيعولىلامما،طبرةالفللةهذهان*

الوترمموهلوالوتر؟النفسظلمهفيالوحشةاعماىمنيفيضالذيلابوضوحمرلمالرمزية؟لصورةولعل.والتقليدوالتدنيةبالما!ية

هذان.دمهيسيلاللي(لقلبوترهوام،عليهونوقعنضربهالذيفص*ح.وادممقالعفاءفيالشعراءبيناختلافمع،المعاعر؟لشعرفي

منقيها،مبهمةونداءات،نفسيةحالاتعنحسيتعبيروالوترالنغماخرشيءمن)1(اللطفلهيستعرولملطيفالليلانيتخيللملبكي

الواضحة.الاساليبعنهتعجزما،و؟لحرارةا!ضدة-هـ!،للإههأعربالثعبرهيشخص،فيهكلإشااوبه،متحداجعلهبل

لانهالوصعبةالصورةوبخبفةتنقضالرمزيةالنزعةفان،وهكذاالاسلوبهذاآيةانخسبنولا.الناسلسائربالنسبةالظميشخص

والعالم،الحسي(لعالمبينالرمزيللشاعربالنسبةفرثط،ثمة!امورهيالامورهذهلان،والمقابلة،التشبيهاداةعنالشاعركجاوزفي

اكورحم!.،!ذاهلةحالهالرمزانفيفهوابد(خليالجوهريالذرقاماةخادجية

ثصرياليثشعرفىصورةفا!راالشعر،ننعلمونحنمدركةواعيةحالةفهو،؟لتسبيهاما

..اكفب"اللحظاتمنلحظةليقينفيضوانما،ابتداعا؟وتفسرااو

السرياليةفان،المنطقيألاسلوبمنتطوداو؟لرمزالاستعارةكانتكتنقلايبقىفلا،القدبمتحد،لدءوفقا،الصورةمفهومينتقضوبذلك

نا،؟لنفسعلمبتايريرونهؤلاءجعلوقد.عليهوثورةلهنقضهي

لاتعرهـمحادوانها،والتعقيدالتحولكببرةالوجد؟نيةالحالات؟لبدور!!الورىبتهب!رزوفانتليليارباي)1(

الالسما!هاحدعليهانطلقالتيالنفسيةفاللحظة.والاستقرارلشخوص4الح!دادإ.لىؤوص!باالئوكخجلىالالطغكالوجودكوتما

النفسية.المعاناةحقيقةمنبشيءيلملايكاد،مخادعضبرهبمانما

تاليفامرلقةهي،امامناتشخصالتيالنفسيةاللحظةان،والو(قع

خطفا،تخطف(و،تلحاتتدمحالتيألاخرى؟دلحظاتئراتمنمعقداتخدمببيروت*ئدلسمكتبةدار

يغشي،واضحبخط؟لتمنتوءم،هروبهاوسرهة،تحولهالشدةوهي

للمقالتعبرفالمنطقل!بميابييناثديعتقموسم!رندلهطفيهألغايمطمضةتمعشقيمإبفلذضح!!رببهالامهتاريح

مظهرهاعلى*يقنضلالانه،التجربةبحقيقةيوحيلا،والتقريرال!ورعبرالمجبدالعربيللتاريخكتابواوسعاول

؟لنفسيةاللحظةعلييقبضواانيحاولونهؤلاءطفقوقد.الزائف

.معانالى،ويجزئها*لرالر-يقبضهاانوقبل،تخطفهيفيماالمرحومالعلامةبقم

يحللانيمكنلا،وهذيانولمعتناقضعلىقشتملنعانيهاالتيفارلحظةءلساسعدميحمدالدثنور

منمجموعة،غالباهي،السرياليةالصورةفانلهذا.منطةياتحليلا

تبثمجصهافيانها*.والتغككالفوضىعليهاتفلبالتي(لفلذاتالاسلامقبلاـلعربتاريخ-؟لانبثايعصربعد

هنتطور؟المرياليةتكونوبذلك.الاعوارعميقة،الئعولفيةحا!ة،س)الرسولسيرة-الانطلالىء""

بدلاتها.ةفيلاالواقعيةقوقلماتسميتها(نكما.لهاواسر(فاالرمز؟الاردع"اونفاءسبرة-الراشدينالخلفاء""

----..اميه!ضيتارلخ-الاتساق""
علىئورةهيمابقمو،الو،قععلىثورةانهاتعئيلاو؟قعيةفالم،فوفى

.ويسيرهبهيستبدالذيالواضحالمنطقاليومصدو

.شالحاويوالسيابالبيلاقيبشعرغالبا،النزعةهئهتمثلتوقد

اللتين،التشبيهوكا!؟لعطفبواوواغراهابهااسوفالبياتيان*دماسارشعمص
الت!سبة،يسرعلىي!لوذلك.متركمةمفكةمعادلةالىالصورةحولتا

؟لعميقةالعكنية"لىيعمداندون،؟لاولىبالوصلةوقبولهلديهغالبا

فيضاتفيضبلوبلغبمساطقلبهامنالصورةتردلاالتياـلقلالمةالىسفاحالعباسابيعهدمنذالعباسيةال!ولةتأديخ

القدية،القوكبثحطيممىسبقهفيمماقتقضيلتهان*.ج!!رحدةباللههـ!عتصمعدنهايسةالى

قصيدةمننبلةيليوفيما.جديتلتجاربجديدةبمحاولاىوقيامه
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.ومراالقتلىطوى:القريةسوقبهايصف

،هـلنارمحنةتنا!
ر.يتذاول-ق!ديمجنديوحذاه-والئبابالهزيلةوالحمرالشمس

،فقراقبراهولهاعبرنا

لناكانمامطرجالىوتلفتنايدابما-الجديدالعاممطلعفي"-الفراغفييحرووفلاح-الايدي

،وذكرىوسماربيتفرديكوصباحس"الحداههذاوسأسنري-بالئقودحتماتمتلئان

،صعورص!تاضلعنافاذاالىو؟لطريق-ظفركمثلجلددحكما-صغيروقديس،قفصمن

..محرا،ا!ف!ميت4وفرا..المتعبونوالحاصدون--والذبداقربالفردوسجنةمن-الجحيم

الملح،منعوامي!نحنواذاكما،حدقتهامامخطفاتخطفالتيباللمعيلمالشاعرانترىانت

السنبن،ب!هاءمنسوخبالترابطيعنىاندون،سمعهالىتنفذالتي*صو(تيسجلانه

ايتين.بحال(سربعابرتذكران/ويلتفت،العاديةالعنادةبطءيتخطلمفهو.ا!عبارةصيغفيالمنطقي

،جوفاء،تذكرلافهيف!ه!(ختلف(لشعرمنالنوعوهدا.نفسهفي(لمتن!لرةالاصداءالى

.وذكرى،امسىب!،يومبلاخامه،الغر!يالشعرغرارعلىونسحالقديمالشعرعمودعنطبيعته

مفهومهفيالتصويرتنقضالمعاصرالشعرمحاولاتفان،يكنومما.ولتريامونوابولييروازرابونداليوت

لافهي.والنفسالمادةعابربينالحدودانتعدماوشكتلانها،الشائع.

الشعريالصفاءالىاقربكاقتالسي!فاماتيالمحاولاتولعل

فيه.،تنوبلتنحلقلبهاالىتغلبل،لتنقلهاالظواهرامامتثخصاقيير!لىوقدهـته،عمقااكركانتتجرنجنهلانالبيا*لي،محاولاتمن

لحاوي5ايليابواوالبياتي؟سرفكما،التشبيهبكافيسرلىانهالا،احكامااشد

يصفعاكه.والزبثزعةاليسرببعضاجانا،القصيدة؟عترىمماالعطف

س!---ححرحرح!حرح!ح!حسحح!مح--ححححح!:بقولهالقريةفيمرسا

بلبنأن-ارالمماوف%انمادذاتالريحتنفضمثلما

3676.بمر.رباشاركلصاحةالسبلي3بنايةلملمالنهاهـماتالفراشةجناحعن

.لنيلةءلدشاضهضر!الهباسئفكةسرفآيخناالتلىب!لاح!تى!غبفيزيماالطويل(لنهار

ام!االقليل*يبقفلم،رفافييافاحصدوا

*صيلمنذارورابكنقركان

حبهحيادطدهه!ددزبلمئحؤعصى!قررلرلمالثمارمثلىلتساقط

داصصصص؟لنخيلبينتهومرياحمن

جات!ف1والشر،ركمثل؟وهـسعوءمثليتسادر

..---.--------7-.--.---ة..-.--.---س-.!؟...-.-.نه.ضصج!!ءنجه.!،ب؟نتظاربعدالعرسليلةائها

.--"-:7----!فىلآهتن--.4.-5-آ--.--صإ-:---.-------"لرررطىص

-:.صىلق!1.حديدةرعسة.العرقيالشعرعلىيدخلاناستطاع،ذلكمن ----.بالرعماله،*وسرعيألاساى.،هذءفيدهـددالس!بيهاثوا!ا!

!*م-.-..7.،كأبر.-دءير-.؟-لا---كأ--،الحروفهذهوطأةمنيتخلصكيفالركقدالحاويخليلولعل

--!-..ور!ص.------."ش:"-.!----ة-؟----ة--يص!اسمعه،الداخلمنالمتحركةالخاطفةبالافعالعنهابتوسلا

-،لأا...!ه!!فى!يملى،اللعينالصبحذلكذكرىهي لم111.؟1.6.-.بعولهسدومحر؟ب

-ه،حزينليلمن(تعسشاحباصسحاكان

ءلماسيبم-+1.،؟2لم!ا.سالفا.ا؟الانجينمكنومبالغصاتناءومخاض

..ة..-اء.-.،صي!العريةفيكاى

؟..---!حو!أ..سكونويلارضالافادفيكان

(.!ل!ا!،خفافيشماحت،بومةصاحتثم
صني-.--!.!حش--..*ص-د--لم"ب!ن!-*قيش-ة-يه،ش-*.-ة.-!--شفي*.!،ا!فهر،*فقدجا

-ة.-ي!!؟3-!ء---.ئمبر-برلأ-؟.ت،...-.رو.---!!ئالأرت-لئنا؟!ل!احرىحمر(ءشانشتتالرورجلجلةودوث

-.!.،!..06لاد----لموجمرأـ،وكبريتاملحاامطرت

كأ--..*-7..-.س!كا--.س--.--لمشهي!11لمكتاتلظلبمىجمبجامستحراجحيما.السيلوجرى

!سسرحسحح!!ح!**حى،عراما،القريةاحرى
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بربلفولكلرامح!هـ!را

صىياخرد!!دىلفول!طر!تر!نرهما!در

ةةة..،الجماعةروحهيعامةروحعنصادقيجماليتعيرالشعتيةلاالفنون

.صبمج!صع.ء3*التيالجما!فيعنالاولىالصادقةالصورةيعطيمبابثرعفوتعبيروهو

لا-...ب!.أ؟؟!ة:\)06قي!!!!الم!حموروايةالانشاءكفنون-التعبيرهدامظاهركاونتواذا.

؟...-،-.؟+.ظآ.ا..-اوالرقصالشعبيةوالصئاعاتوا)زخرفةوالرسمالشعببموالقصص

.؟!....ت0101104+.لألعربي1الثسبفئاتلدىواحدة-الاخرىالث!عبيةالفنونوكافة

.6،..*-!+خ؟-.ا؟أ.ا-..روحالتعيبرهذاابتدعتالتي(لجماعيةالروحقن،اقطادهجميعفي

!غ.!6+في!هررصس04!ر.!م!.الشع!تؤكد!وحدةحارةواقعمةدعامةثمةانهذاومعنى..الزلفعن -!في..بريء،مباسرصادو.ععويلعيبرهلما--كمالاله،سصمه..واحده

!....7خ!ئظ4لا001آ؟.-.-7-بالوحدة"تؤمن"التييةالفكداوالسياسيةالدعواتكافةمنحذورا إ!!.م-001-واعر!سدأاموى،حيكوالمحعوهي.دولكلورهوحدههي،العربي

العرببة.

..!!!!!....؟-+!ء-حمى--العربيالفولكلوربانادعيانا،جميعاالقويةالدواكععنوب!عزل

!!.!!":.حم!.ب.-غربستانمناطقفيوحتى،الخليجالى،المحيطمن،و(حداكلايكون

."+...-!في.ةلا-.:؟ا.فيا..فيه..ت01"+-ت-اإخاصعينااسكندرونولواءكيليكيةوفي،؟ليومايرانعلههاتسيطرالتي

..:-ا؟!.+...-؟ة*.*ءيعيش،وقراءالمربي(لوطناضاركافةفي،اليوماتركيللحكم

ول.بمفي.01ةا+،.---.---صنظرووجهةواحدةعقليةالحياةفي،-وتسودو(حدفولكلورويستمر

ا؟؟!قي.--------ائث.عبيالمستوىعلى-الفئيالتعيرفيسبلوتبدى،واحده

:-+...ابر!ف!؟لمتاة-+..-..*ا+المثعثيةللفنونالتعبيريالايقاع!ختلافاعتبارولا.ايضاواثمدة

:فال،"؟لشعبيوفىلادبول!ضوعأ!ختلافهذاانبل،مظاهرهوتنوعوقطرقطربين؟لعربية

...الادبيوالدسالادبيللفهملزوما/كونماأشدالبيئةة"!ان"رقعةاتساعمدىهلى-(لعربيالفولكلورفيالمظهربةالتلوئاتوتعدد

وبركون،الىرسفيالامناءمنهجعليهايقومالتي؟لدعائممنو(حدةوتلكتكاءابغئىمظهرذلككلانما-الجغراتجةبيذاتهوتنوعالوطن

عبديا-نافحتقد،مصححامنهجاالادباقليميةنقر.ررمنبعدهمالهوعن،واحدنبععنبرصدربالهادعيالذي؟لفولكلورلهذا!اثع

الوعىيعنيهملاممن،عندنا(لبحثمصطنعىعنبحديثك،عنه-الحميدو؟حدة.عامةكلوينيةايديولوجية

علييا،صلااتخاف!اوضرورة،الادبية(لاقليميةهذهفهـمعلىالصحيحاتأتصامنبسببلديتتمكنلم،(لدعوةهذعاو،ألاثطءوهذا

منهجهممملىيمضونيزالونلاانهمقذكلرت،الادبيوالدرسالادبيللفهماكتماميمنبسيباو،العربالشعبيينالفنالينمنكبيربعددالمباشر

وعنانهاعلى-بالعربيةالمتكلمينرقعةالىالنطرفيالساذج؟لقريمدرسهاومحاولةوتؤوقهاالعربيةالاقطاراكيرفيالصلكلوراشكالبمتابعة

فييضطرلونالذينالناسوان،والصفات(لخصائصمتجانسواحد-ا!دعاءاو-؟لدمموةلديتمكنتوانما،فحسب،بمثيلاتهاومقارنتها

منازعهموتباينتالسئتهمتبلبلتوان،ومتنقلينمقيمينالرقعةهذهممما.ممثرهموما،!لخصوعيبهذا*قليميةدعاةبضلالفولكورلوحدة

الى.واحدةارومة.نضمهم،وملامحهمقسماتهمواختلفت،وطبقاتهم،عديدةشعوبلدىليومناجزةعريقةاصبحت1لتيالممثلةالمحاوسان

فيإجمربقكمتممةهذهدراستكفكانت..الخاطئةالدعوةتلكنهايةلاق-مثلا-الالمانالفولهـلوريينبعضدفعتوالتي،والفئلنديبنك!لمان

".ا!قببميةالفكرةلهذهالتمكينائرذلككل،الهئدظباتفي؟لقوميةالشعبيةفنوئهممظاهري!حقو(

القولهداقائليكونان،الحقيقةعنالبحثنبغيونحن،يهمناولا.رعوايفي

؟لدقةنتحرء!انبهمناوانما،"الامناء"تلاميذهاحداو"الامناءكير"اص!لعنللكشفثثوكيفي"دعوى"كلمةعلىكحاذاللاوأ.كا

عبدالدكتورتزلفلنكما..الكبادغضبعنانفسنالند!راوالموضوعبة،ذلكبريدرنالفئية*!ليميةدع!لانالعربي؟لفولكاوروحدةومظاهر

سنكثتفوانما-اليومالدارجةاللثيمةالطربقةحسب-يونسالحميدامبنالجايل*شتاذوضعهاالتيالمقرمةفيوردكما،يضا1وبالحاج

فىيراثرلهسيكونرجلفهو،مو؟ربةوثونحة1صرخطاهعنلهالتابىبخفيالهلالية":بوئسيالحميدعبد؟لدكتوركئريديبينالخولي
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بحيث،فرنساوجنوبيواسبانياايطاليامناتوسطاالابيضالبحرفىء5لىلتدربخاصكرسيعلىحصلانبعدالعربيالفولكلورمصر

بل،(لللافيئيالعنصرجانبالىبقفانيستطيعجديداعنصراأدخل...":قالحينومريحاجريئاكانقدوهو.القاهرةجامعةفيالمادة

الفولكلوراصبحفقدالحديثةالعصورفيما002"الاحيانبعضفييغلبهمنهجهمعلىيزالونلاعئدناالباحثينمنفربقارايناالشديدللاسف

بجديدخأتيولا..العالمفنانيمنكب!لعددسخيالهاممصصرالعربيمتجانىواحدوطنانهاعلىبالعربيةاننكلمينرقعةالىالنظرفيالقددم!

الهلاليةالسيرةهيالعربيالشعبيالادبمحفوظاتابرزانقلنااذا،الرقعةهذهفييضطربونالمذينالناسوان،والصفاتالخصائص

سيف:-شثتمانالملاحماو-والسيرالعديدةاجزائهابفصولها،وطبقاتهممنازعهموتباينت،السنتهمتبلبلتوان،ومتنقلينمقيمين

الشعبحولهالنيالشركسيالمصري"بيبرسوالظاهر،يزنذيابنفييصبهمولم،و(مدةارومةتضمهم،وملامحهمقسماتهمواختلفت

."بهآمنثمقحعربيالىفآثرنا،والاجيالالعصورضتحويراوتبرروالشعورالفرطرائق

يلاالسبرةالملاحماوالسيرهذءمنايعروبةفيال!لافيصحوقد.والعمل،ناحيةمنالاقليميةالفرةلهذ.التمكينفيكليقنانتابعان

الانسحبعلىوتتمنع(لنوعهذامنخلاف؟يعلىتستعصيفهيالهلالية."اخرىناحيةمنالديمقراطيةاقوميةاالنهضةمسايرةعلى

استحالة.تمنع*قليميةنحواهماحدى،"هلكلبنيتغريبة"يونسالدكتوردرسالغرضولهذا

انعتيقةالقاهرةمقاهيفي(لشاعرربابترافقلاالهلاليةفالسيرةوتبهاناقليميتهالتأكيدواسعةجهوداوبلل،العربيالفولكورذخثر

فحسب،الدلتاوقرىإلصعيدسهراتفيالالسئتتناقلهاولا.فحسبفيالبارزةالخطوطبقاء"باننسلماناليناوليطلب،(،مصريتها"

المئتشرةالشعيبةو(لمجتمعاتالقرىكافةفياليهاويصغىتروىهيوانماللروحالخطوطهذءمسايرةيعنيانماحالهاعلىالهلاليةالسيرة

وفي.توئسوفيالجزاثروفيمراكشفي،الو؟سعالوطنارجاءفيالمصراونعليهادرجالتيالحياةولفلسفة،ناحيةمنالممريالقومي

يزالونلأعربستانقبائلانبللاوالعراد،الثاموفيالجزيزةجنوبالمتوارثة(لقصصبةللتقاليدوملاءمتها،ناحيةثانيةمنعصورهمجميعفي

استساغواائل!علمناالىيصلولم،هلكل.بنيملحمةعلىيسمرون."ثالثةئاحيةمنالبيئةهذهفي

كيليكيةفى*مروكذلك."الايرانية"الشاهنامةحكاياتعلىالسمربني!وةابطالالمساكينعروبةفياحيانايوئسالدكتورويتساهل

القصعر-كهريبا-اليهماتصدرحلبتزاللاحيث،والاسكئدلىونالميرةهذهلاشخاص؟حتفطتقد(لمصربةالبيثةكانتوان":فيقولوو

كانحين،العيسىسلببمان*ستاذامبرالشاعرانبللا،الشعبيلاحتفاظانبنامروقد،مصرتهمفانها،مللأمحهموبعضؤكناهمباسمائهم

ملحمثشعيبةبابداعالهلاببةملاحم.بقلدانحاول،انطا"ليةفتيانمنفتىالمسخعربةا!ربةبالذاتيةالشعورسماتمنسمةالعربيةبازيلالهم

السيرةانهذامعئى."الحايكجميل"(لبطلال!ححكابةتقص."الحكاممنلنهملفومنللتركالمغالرة

فيءخهاوتأثيراازدهاراواقوى؟ئشمادا(نطحبةحرليكانتالهـلأليةكانتولذلك-العفويةالاراءعلىيوئسالدحوريدنضع(نوقبل

..مثلا،مصرالفولووروحد!لدعل!حجةتعدوالنيكتابهفيوردتالتي-سليمة

*قليميةمنبهاوبرا،الهلاليةالسميرةعروبةعلى؟لاولىصجتنااذناشطاع،؟لطوبلالبحثبعد،باناذكراناحب،عليهمحجةلا،العربي

متغلغلة،امبرالوطنارجاءكافةلبىمنتشرةتزيللاكونها،اثريفةتحدد"(لسيرةلانالمصرية(لعقليةيسميهبماالهلاليةالسيرةيربطان

لغنيةاوظيفتهااداءفيئشيطة،عربيشعبيمجتمعكلضلوعفيخليفةانفنذكر.تسعةالرقمبمضاعفاتوالمجموعلاقرادفيالعرد

محضة.عربية؟خلاقيوجماليةقيمايضمكتراثكانلهلالية1جيشوان،فارساتسعينالهلاليةامر؟ءمنقتل(لزناى

..اولاهذاالارقامم!،معروفهوكماكسعةوالرقم.وهكذا،،الو!كسمعيناتاوبع

اثرنفيممراقليمسكانمن،مبدعوها(والسيرةهذهمبدع!نو(ذا."مقدوجدعهدمنلى؟لمصريبناضرفيالمستقرة

دببلذلكقان،انبلالهايمكئلاقضبة،وهىللهجرةالسابعاوالسمادسحجةوهي..هلالبنيسرةمصريةعلىالكلالبحججاقوىهذء

ممربيا،محضاعربياثمعبياادباانتج(لذيالشعبهذ؟عروبةعلىثانخصلالص"يبينان؟ر؟دالليالكلالببذلكتذكرناقد

المجتمعانثم..النلوبكللىءوبعشثرويزدهرقطمكلفر،رئتشربحيث؟لمصريالشعب:قالممافصسر"؟لمصريالشعب

؟ا"551اه!ا.اهاا"ه1180ا!اء"."."011011"ا"هاه"ها051511511اا..ا"ه5115115115"هاااها"اهاهاأ"ه5اااهاا.ه"اه01"هت"االاخر(ل!لبابضاوسمح،كللهسامحه."آسلام..السلاميحب

-.يأكلونجميعالائهم"الفولقدرفي"المصريةالقومية"هنكثعفالذي

*ثابدهرهنشورأىمن:..الخ"المدهسالنول

ت-

اتداولةب؟لقصصيةوالماثورات،عموماالشعبي*دبانفيخلافلا
لشعب.1عقليةعنبيلألاوافصحهاالفولهـلوراعمدةاهممن،خصوصا

اثريسسهيلللدكتورثلاتيني)روهية(ا!ب-والاخلا!ةالجماليةوتصوراتهئوقهفياثراوابدل!اوممتقلىات

اثريسسهيلللدثنور)رواية(الغميقالخنلقالفولهـلوبىيةبالثروةالمجتمعاتاغنىمن(له(لعربيالمجتمععنومعرولى

و(شععا+المما!للة"لاداباغنىمنالشعبي(دبناانابضاومعروف،القيمة

:4123.بص*دابدابتصهعالمياانتشارهسروهذا-،الفلهالمب!عةروحههنواذلمحاتميز(

تو(لعطاءالاخذعلىوالقعرةوالمرونةالحريةمن"فيمهالشعبي؟ثبنا؟ناذ

ت.العئصريةوالمغايرةالحربيوالخصامالظهـالدينييتحدىيجملهما

اء"0511511511".ااها118118011811811.11011011011011011011.811+هاا.اااهاا/5"هإاءا1151111151،511511("ييا"لملمهمما-5115115اقاليمفي(لتاثرقويكأنالعربيآلشعبي*دبكيارانالملاحظ3ومن
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فيها،القرابةالىادلىوالخيلالفرسانبينالحيويةالعلاقةهذءاصبحتكافةفيمتماثلامجتمعانكاالسابعاوالسادسالقرنفيالعربي

منيهراسماءالكنبودونتالاقرباء..بينهأوالحبالتعاطفمنوبواجهواحدةالحياةفيومثلبقيمويؤمنو؟حدةعقيدظيعتهقد،الاقطار

العربخبو)،اشهر،ا!برواعوجوالاروركالاحزمالمشوورةخيلهم.اثبا.تهفيعناءالىيحتاجلا؟لذيالامر،واحدةمشاكل

الخيلبينالصلةوثوىمنبلغوقد..الاهلألىعلىذكراواعظمهابينذاتهاالهلايةوالشبرة،العناءوهذاالحججهدهكللمولكن

وزيه"لابقسماتهبفرسهيعرفكانماحي!امنهمالفارسانواصحابهاودمائهساسماتهااقولمماد،العربيةودمائهاسملألهافيصريحةا!دينا

عندمافرسهبكىكمابنيهمناحدايبدلمدياباان":ويقال-.98صالسماتهذهاهماعرض)نانني؟؟إ..الجاهليةالصحراويةابىروية

الىنجدفنانوصيتهكايتالوفاةحضرتهاذاحتىيذكرهاوظل،نفقت(لدكورعبداجتهادفيوردتكماساعرضهاوانما،اجتهاديخلالمن

172ص"لهااخ!رالذيالمكانفيجانبهاعلمىالدكنوريدونضع.اولاالمشهـلةندمكيذاتهيونس؟لمحميد

محافظتهسلاحهعلىيحافظكانمنهمالفارسانالعربيةصفاتهمومنةا،اقلمةفيفكريةمحاولةكلفشلللقاريءونبين،ظنيااخطائه

وللمصقليتعهدءو؟ن،؟لتلفمنيصونه"(نفيويهتم،حياتهعلى.خصوصاالفول!لوروفي،عربيةظاهرة

كلأشاتوكأنها؟لاسلحةهذءيتصورونوكانوا.حينبعدحيناوالاصلاح"الشعبيوالادبالتاريخفياللالية"كنابفيجاءكما،فالهلاليون

ووصفوها،ووعياشعورانفوسهممنعليهاسكبوا،بالحياةتئبضلجاهلية1ايامل!مكان،النسبمعروفو،الجز.برةبرومن،عربيةقبائل

؟شصاهـمنذلكالىوما،والحماسةوالاقد؟مالعدوومعرقةبالتمييزؤجلومصرلشام1بلادالىهاجرتوعشائرقبائلومنهم،وخطرشأن

09ص"عئدهمالفرسان،الفتوحاتالردةحروبوفيالمحمديةالدعوةاياملهموكان،الاسلام

الببخةمذهفيالقصعن(روعمنهلالبنيسيرةكع!د":يقولثم؟ةنتثم..(يضاالمفتوحةالمخاصالىهجراز،موازدادت،وخطرشأن

العربية"يقصد"هـنشأتهاالتيالاولىلبيئتها"المصريةيقصد"المغايرةوالثهامالعرا!الىذلكبعدالواسعةالتاريخية-تغريبتهماو-هجرلهم

.77؟ص"كوالمحيطهذافيالحياةلهامنمكنالذيفما...،بهمرواقطركلفيمنهمبعضاتركواوقد،وتوئسوليبياومصر

قالث،وتسليمارافااءةيكونيكادالذيجوابهاليكمال!وفبم،انشرو(عربفهماذن.الصعيدفيالبقاءآثرمنومنهم

بعد،؟لشرمنوئحيرماهلكلبنيسيرةالممريةالبيئةتسلمتلقد"،امبداوةفيالممعنينمن"كانواان!مبللا،الواسعالجديدالعربي

فييذفىالسلطان؟صبح؟نبعد،اوضحبعبارةاوالفاطعي،العمر.والاندما-الاستقرارعوامليقاومونكانوالانهم،بالعصبيةالممتزين

نتبيئها،انئريدالتيالعامةالخصيصةتلكعلىدلالتهولهذآ.الع!بفىكأنوافقد.فيهاحلواالتيالمسارحجميعفيتنجروالموانهم

النولمنيقف؟صبح،واسلامه؟ستعرابهتمقد،المعديالشعبفان78."صالمغربوبملادوافريقيةممرفيكانواكما،ؤالشاموالعراقينجد

عنالتعيبر؟لىئفسهالوقتفيالمحتاج،بذائيتهالشاعرموقفالحاكمةحتى"ذلكفيويغالونبخيولهميعتزونانهمالعربيةصفاتهمومن

*+سسى

علىولملىلكنبميلعنيهاهلبملتفربرسهذلينيدلالطاالربعلرالعرلمذبزتنيونلىلقوسيف(لمصريمه"ةىالمومءلا1أعةأعييهههـصمج!!ر

للرجمةكصلحبعيمهااحدا&ادحا!؟لىذلكفدفعه.الذأتعةهذ.

عنترة؟لىفامتدى،بالعروبةملونةنعلمكماوهيالقوميةمشماعرءعن

(لثسعورهذأانبل.العامةالعربي!ةالصفةتعنيهامابقدروقحطانية

الظاهربيبرس،معفعلكمابطالعهالعربيةغرالعناصريطبعكانالقوميحياتهمفيالمرأةوأثرالموفمعيقىعباقرة

الاولىفالخصيصةهذاوعلى.بالعربووصلهالجركسمنانتزعهاذ

178صي"عروبتهاانتصارهيالهلاليةالشبرةتمصيرعلىاعانتاقي.لتمئهاصثر

؟الفقرةهذهفيالدكتورانزلاقاتالىرأيتم1

(دبضا؟ثرااحتضنالذيمصرشعبعروبةتأكيدهالىارايخمأ.+لمختطيالدكأر:ؤرجمةفنبتهو-ا

أوممثاعرهدنفسهوصورةومطامحهمثلهفيهووجدعلهوحافظشعبيالم591الهنداوىخليل"شوبان-2

التيالغيبةالمزالقهذهمثلفييقعيونسالحميدعندالدكتوران15.ايوبفؤأدالدكضر:"فسكيتشايكو-3

حبالرالعربية(لقوميةميدانالىالمصطنعةالاقليميةنطاوعنبهتخرجا2".""":\)فصرسا!-؟

ذاثهاالهلالبةاما.الهلاليةعنكابهصفحاتمنيهرفي،الواضح.13تجعبانبهيج:"ليست-ء

تهائياثبتوقد..والتصغيروالتضييقالظقلمعلىمستعصيةفتظل!.3"":"موزارت-6

تلك،والجازيةوديابالزن!ييوكذلك،مسسافولاياكللمابازيدان13."""باغايخي-7

..مثلهاتكونكلمصريةاناحبتالتييةالبدو002بيوأادةؤالدتحور"فاغنر-8

وفي،خصوصاالعرجم!الشعبيالادبفيالاقليميةلدطةفان،بربعدء؟..نت!عبانبهيج:"شوبرت-9

لنا.ببينونانهمفيكبيرافضلا،عموماالعربيالفودكورمظاهر!فة4نيب:تأليفالعربالغنلألبىعندالفن-01

..(قليميةفولكلوريةمنظوماتوبناء،الفولكورهذاتفتيتاستحالة(015الاجش،هـ
ذا،بعدلتقنيتيةسماتعحالجدلهمائدى1،يص!بهلطلهبمغنعالعربيلاانيزإلفولكلوئاعلى،بيروثدإر:،لمحائئر

!اسشرفيالقاهرةسحير!ى!ىعير.+!ه!مسسم!ميحيير
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ء*-ء*م!ء***"5**ء*نا****ء*******"*حم!عم*!ى

تما-فييثام!ئا!-!؟!متعصبونأمهلتزمون
9،*+،!ه!سههمب!***********:

؟صالديمطاعبقلم

وجود"،ترمةتحياهاولكن،مستحدثةمودةموجةفيجديدةكحليةلاوخاصة،الادابمنالماضيةالاعدادخلالالقصصنقدفيانتناميلفت

كيف..الئصرعالمامامهاينفتحمابقدرهواتهاتعمقتفتألاوحريةالقععي،المضمونتقسيمفيتبرزبداتقدمعينةلهجةان،الاسنقالعدد

بهاتخيقالكبرىانتصاراتهالىيرلىوهوالقلقهذاانساظعننبعدغلاةاحيانامايدعيهلئفسهاتدعي(متعصبة)لهـجةادعوها(نواستطيع

عرو-لانتصارتناالتيالحطورةذاتفيالاعداءربت!هاجديدةاخطارزمنالىيدمحيهكانوما،الناستكفيرفيحقمنالمتدينين

فينازكتراهاالتيوالنعومةوالييسرالسهولةهذ.ما..مصالحهمضيقةمنهجيةفرضفي،الماركسيةبه،(ءيالجديدالدينغلاةقريب

ضمانولاكلهامخاطرةكونهامنكلهاعظمتهاتشتقثوديةوهي،ثورقينا،ال!نعصبمنالجديدالطابعهذافيالخطرولكن.ا)ـكتابعلىخانقة

متمزفضتاقةحريةوهي..الجديدةبحريتناشعورناالا،تصميمناالالهاوهيالحقيقبةللحريةرمموةاكبرباسميكونانهو،هنااعنيهالذي

..لميةالاءمهمتهمحقايعونعئدعااصحابهاعلى.العربيةقوميتنا

واليميلليأوو-ينمالتمرالألهىبيكاامدمماطيفةاقعلمص!نعكمال!بمتكالمدينةكالرريسلشلالاالنهايةفيلاتر!يالالتزامفهمفيغريبةآراءقراتلقد

..عفوايلنزمهالذيالعربيالواقعوبينالاديببينالحقيقيالتجاوب

على،(دانقمهر.،اعلىصببلةشمئزارعلىمصرتاضاليلمعنىليوساننا،فلثنننهمعطايالعميقممثلا(.العربيةالعقيدة)في(المعلمعته)لفرعيومحاولةجعجعةودو!

ثورياكونه،ضمانةلدونلطلااولاكونه،لطلناحقيقيجنرانهصاسآسيةنقطةتركزانالماضيالعددفي1،لالكةناز،الانسةحاولت

...مسألةوهي،تامرلزكرياواخرىيتيملمياحداهمالقصتينمهاجمتها

الواقعصخر،الصخرمنينحت،قاسيا"فىدكل(كونه،لث!ورةعدةبدون

بعديلحركلاالتي،بعديعرفهالمالتي،الجد-بةالحياةينبى،الفاسد.(لقصتيئهاينفيالمتحركةللشخصياتوالاظرفيالقوميالمضموى

المعاهدة!لى،الكبرىالجريةسارادةانهشكوز،الاوكيفهيمالامعةلثاعرةاوى-لبةعنالاراءووءمثلتمدرانحقاعجبتولقد

لجميعمظاهركليرفضمعناهوايئس،يائسأولاهوواثئر..ا-جاووة(لعربي؟لبطل!وداويةمنجانبكشففيوافرنصيبلهاكانكنارك

نعترفان،المظامالجانبعننكتبان!روع.وتحجراتهقيمهوالواقىواقعنافيتمردهاوقصةالانثويةاتجربةخلالمن.نناولته،المعاصر

نماذجنقدمومشروعان،اقنيتنانفضحان،أزماتناءطنكشفان،بالامنا0الثوري

..الاعلىهومابعدلن!لم،اسفلالى؟بجابي،لحاقلكا"يناتسالعربيللانسانفهمهاانلنلزلرافولوانا

وتواؤنوعقلوط"يةسعادةفنيبونبانمنناموضوعخددانواماقوة،بطلوات،والثارءوالتقاليداللهسبسلاآيحيا،لمدنيةمحب

بعد،الفهمحقنفهمهالالعفيدةالتعصبهوفه!ا،ساذجوتفا؟لواور،والزهروالعبحالثعرمنظلم،دربهمبينقنح،كلهتفا؟ل،كله

وهذه،الحقيميةثهوتناروحوهي،الحريةتقبرالتبمهيالمنهجيةوهذءاطفالناالى!رمه،كرتوني،عسكر+ابطلامنهيجعللبطلناالفهمهذا

الانتتحدثولكنها،المصطنعؤالعنفيالقسريشهـلهافياولركسيةهيا!نهطالجدد(العنانرة)منك!اداىفيانه.الابتدائيةمدارسنافي

عربي.،ي!مالعرجماخيا.ادتطلبطئ!اةلهاعلاقةلاسكونجةمخيلةفيالاتمينتيلا

حى(ا!لىعاشفة)منذالشمعر.قيتجربئها.الىنازكفلتعدو(خرامنحدر)العنوانذاتالقصةلكتابةمحاولتهافينازكفعلتكما-تماما

،والعانلة.الكارثةداهمتهافلسطينعربمنعائلةلنافقدمت،)1((اكل
هـارولماذا،شعراداككارلماداجديدمنلتبحث(ا.وجةقرارة)

!حياعائلة،الجديدةالقاصةلوعبمبالنسبة،تصبحبهاداذا،ريفية
ولماذ؟،?لمو(رنةمردوابسالسواد!صمفونيةمنينبجس(الشعر)ذاك

....-كماالاسرويتاروقاتقبه.نقامبيتفياومستطة،غرلىفياهرادها

ناكريد،رون.حقاشماعرةجعلهاماالانرذلكوىن،درائهامياتر

تلاتذات،!صيرةمصة-.وميانكلترافياقطاعيملورديبتفيفقام

يهمغوولهمنروجههيكثرتملمنتعومطلقاالمنناك!لحغيو"قصالهنطلبمفغب!يقلمقولئفواحدكليطل،اشخاعىشةاوخمسةمنلاكثراعطاءهناكصفحات

والصمت.بالسوادمفلقمضاءفينحيلواحاسهـك!،سكوبون،مختلفوناشخاصانهـم..عابرةنافذةمنمحهم

ول!شها.؟لملازكةناذكمننقدعلى)1(رداه!ه؟لمفنييستو(نجرا...يرلا"امنعجلةبثقب(كاديلاك)صاحباحساسيشبهبالكارثة

)رطانيته(س!مواحدكليصحبانيس!ونلااليهودياماميفروئوددما
(انيةىد"!ضاليتاعلىاخئىوعرةلدرب-قليلاعنيفايكونفد-تننيه

ولا!ن،ع!كلا،وعورلهمفي.بنجرفواان،القوميةعقيدتهمت!جاءابحت"..فلطينعربمنريعيةعائلةفيهذا..

ة11(درألمئهـج!كأجمننوعاالفنانمن،المتكبروالتغاضيارتفا؟لمنبدامعالكادحافيسمنلخلق3لمالعربيةالعقيدةاننازكيالكفالمنئم

ررصا(تهامشببعافنميئازهلامىالشعابةالادي!تجربتنافيهت3بدوقتفيؤبمواصبحوامشا!للهمجميعحلو(قدالعربانلكقالمن،(لمدمر

الؤلمناناننايكونانيمكن،ويهفوالرفاهعنالجماليبحثونمطلقةراحة

حثلىا!!!و:"ا-دله،اصاأهـال!ص؟"لملخدالعرتسرركل،،ليودورظأدامخلبالالفدووالفلق(بغدادك)في(السحل)وغنانيشا!رمجرد

ايدرتا--رط:في!ه!أئهاهـ9!منج!كاهـ4ا؟صفي!اتلميبل،ا(خفودهاعسصاداص-ل،س!المأساةتعافيالبممكانكلفيالعربيةالطليعةنفوسفي

.ر"والهممربببنميرورلقحة1كتابخثلىفيرالذيا!ومي1الادابعنفريبعدد!ينثرت)1(
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!؟(2)كلوبت!ميذاخناتونيجهلاوو،الناسجهلهمالرائعةجدليتهفيهوممماالعربيا!نسانعنتبرانوهي،الطبيعية

-المصري-الشعبعرفهاالتيانجنسيةالوحدهعنالكاتبويتحدت.عالمهوفي،نفسهفيللسوادوتمز)بئمطنقسوادبين

اتاريخي(لواقعانالا-عنعريةلثوىلكلنفيهرغم-المعربيالغزوبعدصفديمطاعدمشق

كمسلمتفعبواولكنكعربين!بوالممعرالىن!نواعندماالعربانءدي*"-ء*!ء*لم!?بره*ء*****-سعم!عع!سم**عع!

باقباطيفعلوالمممرالىذهبواالذينوألمسلمون.مهمةحفيعةهدهء...

ذا،ثولتهمتقمضبعدهناكبلمسلمناسبالياميحيوكحدممامصرإ!معمدعنالفرعونبهاالعتدأعندما
اللغةيتكلموامصرانلاقباطيمكنكيفالريولا.اتنمرعصأيروءـ،!بدورعليبقلم

اسماهمالذينالمسلمئسماحةلولاسملمنيصبحوااندون،العربية.سيسههصسي رر-!هىسمىحمسي

ولكي!الهندفتحواالذين،-الغزاةكالانحليزتماماا!.عزاةغالىذالاش-ء....

المصيه،عناوينها،شكريعاليالصديىالاستاذمقالاتكلتعجبنبم

الشعبتهـلمهلأالهنميالشعبعلييفرضوهانالأنحليزاستطاعد؟...ء-.....
يلالي!انيليتلالم..العربتاج:بانهاالعمامهيص!..مرهمهو

علىلقنهاليروتسشاشالانجليزيفرضهلنجاليوميةحياتهم!ي!ا!غميقالخندق!لفعلكما،(رفا،العرببتاجالمقالىاخرفي

المثقفنبعضشعورحقيقةهيمانعلمولا؟المسيحياوءدوذبرالهندي....

..)1(م!مدعندلهاعةالعنوانيصعومرء..درييسهيلللدكتور

المادلةصيالطواهرالمانهيمرغمفهم..ممرالأمياهـفياخوانتامنالر!لات5؟لرصفي..راءه!1اف!دهييتالمقالخلالمنييداثم

ا!موريناقشونرزالونلا،5التارعلىالتطورو!رضالمجنمعح!ىررفيمن!لمولاو!كن،حبمبا!لموب،وح!يثهاقديمها،وانحضارات

واللغةيحيوفهاالقالحياة"ظاهرلامتعصعةقوسةيروححولهمالمحيطة......بة...

..-.ومنادشةودالهالىبحاجةهيالتي.الحاصهالاراء

كرعونية،لحضارةبل..كربمسمحمسيعيلدينولا،يتكلمونهاالتي.......

تنسبمان-العريبمنطعهمنهايمالا-غارالاستادمنلودلحئ

،الحافر"لتيرهـالحياةوالدامع،والمثل،والافكادالفيممنهايسنمدونوتش!يقهالقاريءاثارةهنهايقصدلاوان.مقالاتهك!ممععناويئه

ج!حثتفينفهمعرلعامئو!ليعبقدلهولابلنيكالالعاهرلمينماثعلى،افضمالهاولنفونللكلامالميرة؟لعناوينتضعحينالنشرثوربعضتفعلكما..للقراءة

.كلذهبعناوينهالقيمةاالكارهيظلمغاليوالالستاذ..الغثالتاقه

لفريتعصبكيفا.نسامل(نأ!يدولا..وهناكهناالمجموعةالاثاروبعضيفسانيربغالىالاشاذانهياستوقفتنياتيالوحيدةوأ.لنقطة

تشديط2!وولا،مشاعررلا،لغةلهاليس،انقرضتلحضارةمثقف..........

والتصرفوالمشربادكلهي،حياةطرافيولا،لعضالى!مافرادهاالمعنىعنفيايبعدتفسيرا،د!ا!يالصدي!الدكورموورلنا

...محمد"كتابهفييعرضلوقاالدكتوران(ذ.لوفاالدكنورقصدهالئي

بعصبهبياهئالمنيالومتميم،ويمسيالمواطن!لهيصحالذيالعادي..........

وتمثلى،و(لاسلاآوالمسيعيةالميوديةهضمالمصريالتنسبانالجاهلنىوتفهمهالعربيوالادبالعربيةاللغةافعالهلحمهالى"والرسولالرساله

ولكنل.أ.ءشوظلفرعونيارغمكل،نوا!عربنوالروماالميحياليوناوكلـ!،ملمنئئيدعلىصبياكانعندما،العرب!يةاللغةبداب

الرسالة.ومعنىالرسولفصةفيرأيهعرضالدكتوريتابعثم.القنطي

مونلصانياوئخايكونمئهبملدورطر(يظلحي!لهغم،،وصينيهولعركقفيهسالمسلميس!عيرسيحيالعربيةواللغة،ل!ديانوفهمهمنطقهخلالمن،ظليالاستاذولكن

يقولكمااخناقينالتوحيدابيالىبهزعلاتىبو-ءتهيمكوليسيفعةيكب!نانمانظميالدكورانيشعرنا(نرريد،والعرب

!المي!لاتذ5غابى،الاشادتفسيرات،اذن،نفسرجمبفوالا.واعرافاصوللهبحثا

....محمد،عندهتلاقىقد-انصارهاوالىاليهاللهاحسن-اخئاتوفيان

ن(يتصوراله.حعاساذجمعهومالعربيةللغةغانيالاستاذومفهوم

أثثضمن..بالحر،رمبطنةعليةميمصر(لىوورت،المعربيةاللغةانومااعتبارعلى،القبطيو-يلميذهالمسلمف!ؤطالننيخكما،والمسيح

اللغةان..اس!اذيالا!مصرعلىوفدواالذينالفاتحينالطفاةاحدبألؤعونجةالمؤمنينلالهكانان..اخنالونصلبمن"نحدران..مصرياى

البشر!منهينحدرصلب
مصرسهنواالذينالعربلغةفانها،!سلاملغةكانتأنهارغمالعربية

القيلبمالوجههربنسبظليللاسظذاعرضاناديدولا..ايضاالذ/ص،الناسبعضلدىموجودة،مانقصعقدةكانت(ذا؟دريولا

متنافضة.انهاذلك؟المقالكالبافكارفيجاءبمايسلموا؟نيمكن

بهولاء..هولاءامتزجوكيف،جوهربناهاالتيوالقاهرة،والبحري

..،ءادينلانبثاقوتشترطعلمياتفسير؟الاديافيتفسربدايتهافيفهبم

اخناتونبالمحترمتربطهعلاقةايةلهلي!مى،جديدنتعبولدوكيف..بة

......مبدنيابهانسلمفكزةهذء.انذأكالراهنةالماديةالظروفاغفالىعمم

..الهم!اهليومهلامواالذينالااللهمإ!منقىولا..خوفوولا..

اثافونجعلمعالمقدمةهذهتستقيميهفولكنسغالبمالاستاذفرةوهي
الصديقيتح!تكماليتحدثواالايامهذهفييستيقظواان.ارالوا

الى..العربوالطغاةالعربوالحكامالعربيالغزوعن،غانيالمستاذاكوحيدفيةوردبة.العالبمفي..للعالمولموحد1-اخنا.نوننعم-

والابرياءـالخداعو3وردلماالاستعمارالحانهاوضعمعزوفةمنهنالدمايعانيظاليالاسناذتعبيرحدعلىكاناشيالمصربماالشعبطبيعةالىهدء

(العرب)وكذلك،يينالمصروالمسظنبدينوالاتراكالانجليزالمستبدينمن
!بعدءمن

3،لاتارالماديبالتطوريرمنللفرمن!بعلىغاليالاستاذيدلناهلالتي11،ضيةانسانيتهعنيكشفانارادكلما-الكاتبيقولكما-

...القرونرواسبوتذيبالتاريخرة1هرلتمحو،اخنالوناكشفها
الاج!نماعيوبالكيانإ!والاسلامالمسيحيةعلىتسموالتيوبالعنصرية

العربيهأفىلغةوءوالمسيحيةالالمم!ممنمصرفيالشعببتخلصكيفولكن

مصزفحلبرناعحوعخطيدممرفىا!سنحماهـيةالسياسةمطبتى)2((لمشيقظو؟!الطسنةث!ئمنةنامواالمكهفاهلانأ(صظنونالىليصل

الفرعونتئاواحياءالعربيالمالممن91ص9591(الاولكانون)ديسمبر-الاداب)1(
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الروسيةالثودةكعصرثو!ياعربياعصراتعيشالعربيةالامةفانالواقالقيموكلالحياةومطاهرللغةمنمجردا،صلهيرجعانيريدالذي

منمنننتىالعري!بالثورةخاصعصروهوالفرنسيةالثورةوعصرءلى،لعضفيبعضطوانصهارالشعوبتطوراويؤرخإ!المرعيةالاجتماعية

منسنحدرةسلالةالتائرةادعربيةوالروحوظروفهاوتاريحهاطبيعتهااخيراويقف!والنعوتالصفاتقبيحمنهنالكماالىوطغيانغزوانه

اقدممنذومعاركهموتجاربهموالامهمالعربآمالاكننفتومضةكلرواها؟،ئبحياةويفسر-نقد!يمن!بايبحسبالرىولا-ليناقش

يقالانمفضوحةلمغالطةانها.الغرييءلاستعمارعصرخىالعصورالفكريالمذهبعنمعلوماتمنافكارهفيمالكلرمزانهاعلى،بقلمه

ادنابي!عالافمناليناانحدرالذيادهائلالعربيالتيارهذأانألاسشاذالصديقانام؟اليهويرعوبهيؤمنالذيالعجيبالغريب

فسارماحاكمبهتحامقالسيابأساليبمناسلوبالاهوماالاصيلةوالممامةحمدعنالدفاعمبادىءتوحيهمااكمالفيالانمنهمكغالي

يكررونذديلصدىمثلطفرةكل!موتحولوا)جميعاالناصرا?منلأجسامولكن..بتيجاناشبههيعناوينمنوغيرها،العربتاج

باهدافنايتعلقماكلفيأنناوالوامع(....الخواحدبنفسولمجحدونماوفر،التاريخحنطهممنطريقةعلى،ميتة..محنطةالافكار

،الجهازهذاولىدنسرولاثثايةجهازالىشحوللاالرئيسيةالعربيةإ!كظيمووجدان،يتشعورمنابرد،باردركلادفينافخكليحاولى

-نفرضنهاالعريضةخطوطافيالعربيةالمكايةنس!الشعبنحنبلبدورعليحمص

غاياتنا.تلتزمانعلىونرغمهاونوجهها،،-،!*--.!-ءلسي!ي،"،

التوراتفيكل،واحد.فيارفيالعربيالشسبشرمنللعجبمحلولاغحول
كانوالاشزاكيةوالقوميةالدي!يةالحركاتوكلالتاريحفيالكبرى***
الدوحوهذء،واحدةبروحالشعبيةالقاعدةتغمرانهايميزهاطالعاهمالدولمة((شالسمألسهمىالئئرإن))مصارعه:

.ء*........

ودو،التارحم!وصمعت،الفلافةالانسانيةالطاقاتفجرتالتيهيلوهث!،خمععععععسيبفلم؟كسهيسى!هي،
صودالىالسننىألافبهلرجمناالانسانحياةفيالسرهذاقيعنا.

.الظلامموىفدهتتالبالنيكبالراهنالعربيجيلناعلى)!(؟خطرلمشى

التاص!فيأنصرارطغاةاحيانايستخممهاقدالموحدةالروحهذهانالكبرىاوورافهافيتتشكثاوالقوبيةقواهتتمزقانمنهائلةعديدة

ذلكفينذنهاولكن،لذلكنرانولا،يضللونهااويصنعونهاوور.فنحرفاوالمسمومةالمثريرةالحرةتفترسهااونفسهاعلىتنقسماو

،والاشرار؟لاخيلراستخممهالذيالرفحالانسانيالتراثكلشان.وتضعسبيلها.نضلحتى(لجدليةالحروبمتاهاتالى

اننراثهذ؟نبذالىالناسيدعوانمستنيرمنكريستطيعلاذنكومعبهذاايما،فقدلوال!ربه!(سينكبالعربيالشعب(نشكولا

الحضارةوالغامالعلمبمحاربةلطالبناوالالثررةلاغراضأستخدملانهاقطارهاتنتىفيالعروبةجماهربهتدينالذيالتحرريالاتجاه

.الانساثضدماوقتفيأستخستقدكلهالانهاوالمدنيةاخلا!رنحمالحديثتاريخهافيمدةلاولموحدجماعيبطابعوتطبعها

بهامتلاتتا!يخيتراثالموحدةالشاملةالمتحررةالعربيةوعقيدتناعلىيئمرونالذينالكم!ينالاعداءورغمتحكمهاالتيالسياسيةالانظمة

معركةفيالك!يناعدائهاضدبهءوتسلحتالحديثةالعروبةروح.ومزورةاياناوبراقةمختلفةاقئعةوراءمنصوحهاتدمر

واهميتهاقيمتهافيوالتشكيكالروحهد.ندالىالدعوةوان،انرصير..
منالزعمالثوريالعربيالاتجاءتمزيومحاولةكل(مكرولااسهلوليس

امابمسلاحهبالقاءنفسهعنيدامعالنيالجيشث!وةعنتختلفلا......-

--معينيناشحاصاوشحصلزوههوانادزاح!الجماهريالتيارهذابان

.السلاحيلقيلاعمو.!لىالاتطيقولاا.حرافاتقبللامؤ!نةملتهبةروحاوليس

يتحكمواولمالروحهذههميصنعوالمالهتحررةالعروبةقادةان

فيهم.وتحكمتمئقهماتيهيدل،!يهافبمأالدرليةالسياسةفيالثرانمصارعة)مقالكاتبوالاستاذ

اجهزةكلبيدهوكانت،يومافيحاكمامثلاالناعرعبدكانلق!د،بصراحةالعرييةالبلادرزكرمقالهفييةمرضلمالماضيالشصآداب

اكيدةممعرفةالشعبيعرفهأنقبليومذاتورأيخاهواهـرظانا!سايةد!حماولا،وتهكماتهغمزاتهفياساثيلىيعنييفىلمنتكدونولكنه

الشمعب.ين!ثنولمكالرعدتهدرلهمعاديةضمافاتأمامواجمواففوهورومركةفيالنزاعاطرافيخطبل،روبولاامربكاولاسويسراكذلك

عتزف-هيحتىكثرولاقليلهيبهايتأثرولملاذاعن!،ولار!اقهوربماستأبخناقهنمسكحينمااتئصسيحاولوهو،العربيةالقومية

.تقتيعطيمل!الشعبلانذلك"الج!لاءصثة)فيالكبرىامنيتهاليه.احداولاشيئامفالهيعنيلاافهيدس

-...ايرىحيمنمابالذ!وليصاب*نسانان"الكاتبالاستاذيقول
عه-ادطري!عنوالعقيدةالثقةيلقناناليسيرمنوليسبسهولة

فكانداتهاالدعايةاجهزةالىمطمئنغريزاللاكانلانهصعافةأو.العربالايقصدلاونكررنصركماوهو"دعايةجهارالىيتحولشعبا

حقا.كانولوبهتماتيالمايتتككيقوللاولكنه،واحدةروحتقورهالذيالشعبهذامنيتقزز؟نه

للقيادةر!امنهيتخذولمالناعرعبدبجمالالشعبيؤمنولمجهازالىتحول؟تمالئعبالىفيثبراجمالا.!ملبلبصراحةذلك

وفيللشكمجالاتدعلاالتيالكبرىبالمعجزاتجاءان!ىرالاالمعررةواقورفخيقمدأمالعربيقمدالكانب،كانعليناوسواء،ر!ثاية

."القناةغميم"ففنهاالمقلاكاتبحملقدهكلالفاقدالأننعنقد:التحريرمنملاحظة)سلإ(

حث؟ماذاذلكوبد!الذينمقاكفييقصدانهبباللكايخطرلمفانر"يحخهلممااكنر

و-احتقرونهنالغافيمةالجماهويةالصربيةالطافاتتفجرتلقدا-دايفزأ!ايخرمنعا!بصورةيتكلمانهاعتقدناوانما،الناقديظنهم

الدليل"زقدلمفياضحتالتيالقيادةهذهوراءبالسرنفسهامحنتعبر.ئكفىولا،الفكرحريةعلىحوكاالنقدهذافئصفنحنذلكومع.0

والتهريع.بالدحطيةلاالضخمةبالانجازاتالقاطع؟،)الادابالناتدغلىبهيردماالكاتبددىانفى
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عئلهموتتخلىوراصمللسيذلكمعنفهاوتعدالاهداتتيكحيةلمايةاجهزةتملكالغهيالمتحررةالعربظ(لقيالةليستانه

الشعبفسيركييرةمركرةطاقاتعلىالحصولسييلفي4هاحريابر!ضوهيالأج!زةنذ!يملكونالعربوغ!العرباعدائاجميعان،وحدها

تصةثممقلهمفيصحالكبرىاهدافهالىواحدةدفعةورا!صكدلمالعربيةالجماهيفاتذلكومعواكثرتلكمناكبرمجموعهافي

عنوانارمذ!اعسصيحةبمجردا*حمش.نحرراتوجيهعلىهائلة.بهاآستالتيقافلتهاوراءالاتشدولاالتحررطريقالاتوفتكن

!عيفة.ميمير؟ترييةالروحتقوداتىهنىالقهرولاالسلطان!لاالقوةوليست

التا!ئابطالمنالنمطهذايميزالن!ييالحاسمالفرقيهووورامنالعربيةللجماهيرالعظىالغالنيةنجدفاناتصنعهااوالمتحررة

بالحيلةةوبالصدفةاوبالوراثةيحكمونالذينالعادييالحكامعنمحكلمةأقطاراهنال!انرغمالروحهذءعليهاتسيطرالمحيطالىالخليع

يرجهوا(نالايستطيعونلاسلطانهما!حفيوهميصبحونثموال!دطءالعربيةالقوميةتيارضدلرسمية1قواماكلموجهةوالناربالحديد

الشب.ضبمئانفسهملحمايةوهلمعفحاتاهـبرشايمانها-عنتتخلىلكيوتشنقوتجلدتضطهدالافطارنجعضفيوهي

تدةاننزعملا،القارىءنفهمواخراما،المقةمنوللمزيد.تفلفلا

نامناعجزانهم،الخطمئمععومونالكبرلىالهعبيةا!اهـاتودفعتهاجديدةعقيدةالهبتهااتىالاممسائركئتن(لعربانحقا

مئبدفلا،انيشرع!وبمنييرأواانمنوأعجز،الخطيتجنيواينشمون"الاسلامي؟لبتمنذمرةلاولاصبحواكبرىرسالةالمعترد(لى

ضدكيرةمعاركفياننمسوااذاسيمالاا!غهرطبمضيرفكبوااـنومذهبامعيناوحكمامعيناراياالصلاةكاسلوبواسلوبواحدبنفس

.والتعقيياتالمصاعبتكتنفهاظروفوفيقربصةماكرةعديدةجبهاتقائدهماوحاكمهملانلاول!ن"معينطريقفيبسرومطالبةممينا

كاتبيوهمهاوزاعملهيزعمانالقارل!لفهماحتقاراارىلاوانارسالتهملتحقيقانبعاثاكانوا؟نفس!مهملانهمبلرآءذلكاوقالالروحي

ساذجاصبيانياحكماالطادةالمعاركقادةعلييحك"لكيهيسشصرجهموفوعيةلاسبابودخلواقائدعموعلىالفسهمعلىوفرضوهذ!ارادرا

خطواتوفيواحدسمتفييسرواانالمعركةاعصارفيوهمفيرمهغواختاروهارادوهالنبممستقنلهمليصئعواطويلةضاريةمعركةفي

ولاأكمةورهءكمينالهميخيئواولاخدعةولابمناورةيتنرعواطررتبةلهذءيرتاحونلاممناحدشاءفاذا،وتضليلواغر(ءطغيانكلرغم

معقولممرد!فياقدامهميضعونوانما،يفرواولايرواولاحصنذلديفعلانعليهفلابلاغماءخىاوبالنموليرصابانا!عجيبةالظاهرة

.الموتخنيرتانجنهعلىيشرجنثزينغموراء.حركاتبفانه

رشعرجاتالقضاماتفاصيلفيالاخطاءمنمعصومئغرالقادةهرلاءاتعنهواراهاحسهكماتفكيرفيسطحيةولالشعباحتقادا0ارىلاوانا

صغا*لهماهموهذاسذلكبمدولكنهم،ومضطرباتهاوهياتهاالمعارك،و(لادرارالفهمعلىالكبيرالعربيالشعبقصرةيلشالذيالكاتب

العربضةالصوطمقينحرفوااتعنتامامجزايعجزونسالباصزةيرهمناانويحاول،وجماهرهاقطارءكلفي(لنضاليةبطاف!لهويكفر

ظل(لتيالاهطفتلك،البرىالرئيسيةواهدافهلشعب5لانجاءأشراداوفردارهدةتسرماالضخم(لشعبهذاتحركاتكلبان

وتحركاته.منطلق!لهبعضعنضمانتهاسبيلفيالشعباقيعيكبرىوتياراتتطوريةعوأملهناكأنيتجاهل11ويجهل

!ربماالنقاشهفطفيالان!فاحمنقليلانصحوانهنابعدوعليناوانوجيوث"وحكوماتهوقاداتهبجماهرءكله1!رجماالتاريحتحرلر

يكونفقد،العتيدالمقالكاتببمناقشة؟لفرهـغمجردالىنومىءكنا؟لافجاهلهذارموزاالاليسواقداستهماوسلطتهمكانتمهما؟لاشظمي

ثمومنشيئاصريدولاشيثايقصدلامقالهمنييدركماالكاتبهذامالوهذا!لىال!مهنانطلقلافانااكثردقةأردناواذا،ذاراو

اظريخيةوبالحركاتبالعقلنزجهناجدلنافيفنحن،شءيقنعهلااساسافلافرآد،متبادلاسلطانااوقيراهناكأننقرربل(لتمميممن

ومشتبلهومصرالعربيانشعبوبارادةومثله*نسانوبقضايا؟لكبرىامثورةمنهموتجعلرئيسيةأهدافالىوتشروو*شعبيةتياراتتخلقهم

مقالهمنعديدةفقراتفييبعوكماكانربماالكاتبهذابينما

الضخمة.الانسانيةالحقائقهفمنمنبثقمنطقباييرفبطلا

مصطفىيلدينلورالتاهرةالصراقفيال!دإديارالسحتورأمن

العوبيالمنافسلصوتبدوي
ء*حسىكبمسعي!عم!عم*حمسسىحعي*حمع-لم

برسليممصطفىتم!اكرالدثنور

إاوا!ثفاد!اوالارها،بالتعدنباساليبليفضح
!ي!اللطيف!عهيقطيتة!عبدبقلم؟!عع!!عمسس!الكبيرالعراقسجنفي

الرائعكتابهفي
عضويا،؟كونيكادارتياطا،ببغدادالموتيرتبطانالمألوفمنباتلقد

غررمصيرالبغدادترىانتابى،واثقاملمنفسحةلولا،الابدوالى-صص

عندودحقددعرببمد!الكببم..والموحيتتجزئعيدتكومانوفيو،فئىلمحبوفىمتعسيلمصيرءقىعمالوعي-اامم!صرمى

الرنوهببفيكضددسحنلهلمجهطويلادرحابد،،وجلافعشعرهإلدفيدحدمىالنيويبروت-والنشرللطباعة؟لطليعهرارعنصدر

عرفت..هنلاشعبناحياةعنامالحةالفرةهذءفي..السمميد
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السلامعبدللدكتور"الخلالن"ةقصتاتنكلم،الانحرافهذاوعنالاسوادذش..المعروفاليناءوهوالاوللنوع5:السجونمننوعيئبغداد

691الاولالعمد-الاداب.0صفديمطاعللاشاذوالسل!يا(.العجيليالنوريدخلهالاالتياظلمةاوالغرف..السميكةوالجدران..العالية

علييحملضابطدفاععنعبارةوهيءالخائن-الاولىالقصةففيفيهزجو(وقد0.الوقعظروفوهوالاخروالئوء..بمقدارالا-

التي؟لخيانةتهمةنفسهعنليرد.المحكمةامههئة،نجومثلاثةكتفيهو؟قعكيحبسوءلقد..التقليديةالسجونخارجالشعبمنتبقىماكل

الحياةحباناذ..بالحياةحبالا..المسكريالعامالنائببهالصقهااندون،فبهاالعيشالانسانعلىيصعب..قاسيةظروفوبر،اليم

افارقانالياحب"للموقطلباوربمابل"،الحياةفياحدايخلدلموتركوه..سجنوه.الحياةمنبالقرفوحى..والهوهـنبالمذلهيشعر

تجدلممالكبيرةالنفوسكل.بهاالتمتععلىالقدرةنروةفيواناالحياةترميمهالشرطةبهواوكلوا...ذلثلهالىادوابل..دمرىء،يعالن

بل..".احياناالذلوجدتانهابل،الاسىالاالطويلالممرفييتخلعياو...المغبارعنهينفضانحاودكلما،و؟!زمةادننموأرءكل

لايبقى.خئباسمهو.نلصق،لموت4بعدروحهتلحقسبةالمالخيانةلان...الاسيحياتهمستنفععالنروت

الضابطقضيةميا+مباتشهودومن..المضللالعنصرالارضوجهعلىلشعبناالمششركالقاسمالموتكان،اـلسجونمناشوعنهذينيود

..والذكيالثورةعلىالمدسوس،المضللالعنصرتمثلالتيسلمىحبينتهو"..القوب"التحررمعاركعنانننعبهداابعدوبدلت..بغطدكل

العنصر..*صيلةاهدافهاعنبعيدا..بهاوانحرف..عليهاانقلبالأستطريالمطارالىضهكانتةذلكمنجملااكثر..مهاأبميطييس!م

ليقتلواأة،"والسو؟طير،والحبالى،الاعممهاهلجمع"شكلالذي00المعاللر.فللىفيالدافعةالقوةعلىللقضاءاـلمؤامراتمنه.لمعالدي

،،."الثعبثورةولتحيا،اشبابناءمنربات..الممفالفتقدبضادوان..باقالوضعانوحسبنا

فيحاول،،المخربحبن*نتهازجمبئمنالثورة.حميلانالضابطمادفعاو!فىالامور.طبانععليهماتجري-يعكسنفكد،يذلكوكنا..ف!طفمانالعسير

والرمادوالارجاس".منالدكانالشعلةنوروتنقية،شعلتهافيالنارنفخلتقلبالاشدلعلاالثورةبانةصحتهديثبتعادالصححاـ!قالونوددن

قاطع،بسيط-كم"والى..ألاتهامقفصالىماقا!ه،بالذات،وهذاالباليةممالمهوتغير..فمهوتعصف..وتكلستخثر..داسداوا!عا

."الموتوحتى،بالزصاصبرور"يقضيعنهماالاتوبلايغسلكماتماما..السويالطبيعييضعهالىوتميده

رياحاان"كيفلعجيلي4الدكتورلنايحكي،الرائغةالقصةهذهفي...يتشخ

نورفحرمت،الأربعالارضجهاتمنثورتناشعلةعلىهبتنكباء...؟لمطلمةالس!الجدرانبئ"نعشيةالوافعذلككانوملأفا

"..ا!تفيالاشتراكعنبعيدا..والوحولالمستنقعاتفيالخبزعنوالبحت

الشهيدالعقيدوسبئ،(لبطلا!ابطهذابجنفر!كبيرارىولست...لها..ومنطلقاللثوزةخميرة"لواقعذلككانالقوميةاووكك

وكافتالتورة..5891عامتموزمنعنئرالرابعكان،اكما،وهكذا

لارادةمستمربطيء،خفيتخمر..نتيجةالاغراليومذلكصبيحةفي

الجفريوالتغيير..المستحكمالفسادعلىالانقلابفيصاقفة،اصيلة

تقدمببيروتالاندلسمكنبةداراعواتواختلت..المستوباتجمعوعلى..لركائزهالشامل

منألثالثالقسمالثورةسمفونيةبدإيةونلفت..الجيشدصاصبئ!يزالشعبجملاير

وتدهـفع.مالبائدالعهدسجونابوابوانفتحت..الصافية،الهالرة

حلقاتتركواحيث..الضيقالبل!عندبمناكبهم(،سابقا"المساجين

كل.تلىماعلآ!.وو..للثورةهات!نالاتحاهات كلومي،حيديهميلوحون-بعدئذ-وراحوا.الصدلهاعلالهم

هـ

منوالخالىجون..الكبرىفرحهو!ي.0اعيادهفيوالشعب

بةعوالحرية.بالدفوتمتع!مالبارد!،الرظوبةبدء.نخلصهممنفيالسجون

.الاسلامقبلالعرلييالطريخرواياتاروعالث!عب،فرحةاغتعالعلىيتامرونوداخله،العراقخارجالشيوعينومادة

.وصوب!+اوتقاليدهموعادا.نما!عربمنوزز.يقها..واجهاضها..التورةلاستغلالويخططون..وحرية

..الرخيصالمكيافلي"نكنيكهم"وتطبيق..البناءالقوميمضمونها

بلباقة...التنفيذوبدأ

المعروف!الكانببقلم..حنالى..اتمرخطةونجحت

الاشقرحبثهىامبا!اصااواحالوترالشعبمرحةفخنقوا..الرميبةانطقرخطةنجحت

وكأن..افواحيتمنفاعادوهم،السجونمنالخارجينوعلى.غصة

(لليانيمجلةصاحبلان!ظةكلفيمسغمةحإلا،ذاته؟لتنفيذكأنبل.التنفيذيد!م

-مشهورةالاناصبحت-ومحكمة(لمعارضينجثثالثوارعفيتجرر

..حتىبالرصاص..رمياشنقا..للاعدام،والحينالحينبين،تقدم

العربيالعالمفيالمكتباتجميعمنيؤابوالاممادقوبتوورلو..اور!كيةبالماديةير؟منلامنكل؟لموت

05بغداداحياءمنحيكلفي

..الثورةعتبعيدا...الثورةوانحرفت
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العداق!حداتالمتتعاتاذ..الثصةمصمونلذكربحاجةولسناالضاب!فعلكماسللثورةسالحدهاعع!ألذيال!موا!الوهابعبد

00مضبونهاعئالكثيرالشيءيعر!بجماهيروالسحل،وننقتل،"ءلسيانصار"اصطدمجئ-افهم

مطاعالاستاذلدأ!دمز-نرىكما-هي"سلمىأ،القصةوبطلةقاعةءلىيص!اتلهؤطرلووالني..الموصمي..ا!عزل؟لشعب

الوأعيةالقوميةالطليعةتحميللانذلك..العداقيمشكلةفيصفبمكانتيلما،البطل"لضابطد!عغيردداعهىنلما،"المهداوي"محكية

الاستذبهماوومئهو...نقرييانكساتمنمايحدثكلمسوولية..نهايتهغيريتهني

6خرىنكسةفييومالنااب!اهالنيالرابمينذسيطابقوهو.0مطاعمفهومنمالنفريقرر،جهدمن،العجمليالدكورمابذدهلحرغم

زمميم!افيكانعنمعاالمباقرةعدمخطالقوميةالحركةحمل؟ذ،الانعدالىولفلسفة..للشعبوالتورة..للوطناتورة:للقرة

..المبايرةي!بافهماما-فىالاق،!لنياليوهالغموض!انءدعكريةجمورهعلىوالفوص

النيسالطليعةشبابواحد،القصةابطالاحد-مجيدلسانوهلىات"ةفال..الموضىفيال!تبمارراهلوردرأينالابهاءوكمفمعة..

.ينبغي.":عديحا4!فهامءد،الاوانفواتبمد"سلى"مخاوفالركوفال".الشعباسمهاالتيالماديةلملكميةالمعنويةالقيعةهوالوفى

هممنانحئ!الثورةصنمنانحئ.صحيح!ابطالنحن،انفسناشهمانمسشوىفيلىلالتقدمبالرفاهيمنونناكانوااناسعلىترنااننا":ايضا

اليفتحولتالثورةاستمر؟رعلىنعمللمنحنولكئ.الطغيانصرحالوطئعزةحسابعليذلكالىيسعونراـيناهملافنا،اشعبحياة

".ومستنقعاتوحولالىواجبرا..طوفانالى،فوضى".وكرامته

تحميلمق؟ليهئعبفيمامطاعالاستاذمعبعيدالاننعبونحنللممهومابقام،وحسبماديةكميةانهعلى"الشعب)،نفهمنر

لان!مواملذلمد..نكساتمنمايح!ثكلسزوليةوحعما"الطليعة"ماينتيناسيا..اكنرليسا!رادمجموعةالمجتمعيعتبرالنيالمرلود

لارجاعهوتعملالواقعتحيقويةشمكةفتقلفؤتتداخلتثابككعروةالكميةعليتعلوواوفاعومصالحوعلافاتص!تمنالمجموعةهن!عن

...فغيرءطلكلعليهماكانالى-قمرتهاوبكل،لحظةكلفي-عنهمالنتجوابدوجنالاوكسجقاقزجلوكماتماماء.!االعمدية

هـ!ارداتبر-سيكوناتواما..عناصرهعلىيعلواخرجسموهوالماء

..رالسواطيرالحب!مع..الموتمعبغدادفصةهيتلكلماذ..التناقضمئشيئافيهندىفاننا..ودافعاللثورةسببا0اكللا

لالغاء"محاولتهمميالشيوعونقصة..الرهيبةالقصةهيوتلكعزةحسابعلىافسعبحياةمشوىفيوتقدمرفاعكاناتيحمث

لحوقحريتهوشنق..بهويةواتهامه..بطملهشعبشخصيةسوالملكية(لاحتررصدفي-كانت-مثلا-فممر..وكرامتهالوجمن

الىبغدادعادتانبعد،ترى..المحاولةتنفيذبدايةوفي.."رأ!رفاههفاقطالوقتنفسفي،شعيهاوكانوكرامته!عزتهافاقدة

أ..ستتكمهلترى..جديدمنالصمتشعيهافاسنعار..وكرامتهاعزتهامصرواستعادت..المعيشوتقدمه

واقععلىالالاتئدلعالثورةانمن،هذهعجالتنابدءفيماقىرناهانبئفالتلازم..حياتهمشنىىفبموالتقدمالرفاه،الوقتنفسفي

..يطوللنالوضعبانينبنناالثيهذاان..وتننيفتهدمطبيعينجرتوافرت؟ذا،ثافمايكونيطد،الاقتصاديةوالنهضةالقوميةالسيارة

..بمنادئهمالشيوعيوتضللومهما....لاريبمنته؟لطغاةحكموان..الثزمةوالظروفالشروط

..حفىالىسيكلنالتضليلفانبئالتفريقميعفلقميشيلالكب!(لاستاذير؟هما،نرىولهنا

تضرع؟نوتستطيع..الوقتبمضالناسكلتخدعافيتشطيعووضعهاللشعبالثورةاغيار،؟لصححوهو،الاولللثورةمفهومين

كل،النانسكلتخدعء؟نالمستحيلمنولكئ..ادقتكلالناسبعضا!غيارففي..للثورةالشعباعتنار..لاخر4و..وافادتهخمعتفي

!.المستحيلمن،نعم..الوقتواما..وهمفهالتنف!ذاداةيكوت..والغايةالوسيلةالشعبيكونالاول

قطيشاللطيفعبددبنان-عينالا-..فقطوأداة..!طالوبلةالشعبفيرىالاخر*عتبار

عهـ.هـ.-ءهـم!.سيرحههر!ر!ر
للوطن"بالثورة"افيعن،الضابطلسانوعلى،نفسهاالقصةوفي

ر!--سيافىفي،الضابطقال..ويد!كمه،اليهماذهبنامايريد-كلد

اإطر؟،رووفى!ماالتيالنودةبين.يميزانلايستطيعسلمىغيراحداان...":،دفاعه

لضابط4و،القولهذايرد..".مخلصالهالاازالالتيوتلكخئتها

ئوعهمامنقصةاولواتساع،الثودةمفهوصفيالخلافلوضوحنتيجة،*نهامقفميكل

الثورةتبقىذلكومع...يومبعديوما،بينهمافيماالفاصلةالشقة

بكامل!طألعربيالريفحياةقصة.؟بةلاذا..سلعلىوقفاالمفهومينبنالتمييزهلى

الاقطاعيالظلمقصةالارتبادعنمايعوضهو،التكدفعنالنعيد؟درفيعالاسدوبودعل

الماستانلنه"تشلتبما"فيوجدناهاافيالقصصيةوا!درة..المفاهيمبعضفي

الاشتراكيةجل1منالنضاققصة.."الخائن"الجديعهالقصةلانعدعها"النفسيالحب"و

،

نجوياديب:بقلماشملمستوىعلىلانحراف1مظدح،"سلى"الث!ييةالقصةواما فيهاغهيردلمالتبم*ولىالقصةبعكس)باسمائهاالمسمياتوتسمى..وامم

بروت-والنثمرللطباعةالطليعةدهراصدرتها؟.!د!بموتحيط.م(سدمى-(دضابطدخطيبةوا!اسمغير

4"!ر.0هنايومنامتىبغد"دفيالثورةكاريخلنافتروي..ثريبا*هرمة
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1!زيىلؤطى1فىالمختماصل!ا!مافى

هدااجلمن.هويتهاوعلاننفسهاتمييزالىوتسعى،والمشاغل

لانهبالذاتميزتهتكمنهذاوفي،مضطرباقلقاالحديثانتاجناكاق.س-3-.فئ/لمجن!.8!

كله.الحياتيوضعناواخلاصبصدقيعكسانالالايفعل-/.-2؟".دت-

حالةاننحسبمماوالخوفالنثرالىبحاجةلنااننانرىوهكذالبنانفي"لادبازمية

اطلافىوالى؟ليأسالىبحاجةولسنا،اليهآلتقدلبنانفيالادب

الجقوان،انتقالفشةفيزنا1الامرمافيفكل،الخطرصببحاتعقدالىلبنانفيبا!دبيعنونالذ.بنمنفئةتنادت،اياممنذ

فهو،وترقبانتظالىحالهفيالانكاناد(انهو،للانطلاييتحفزالجديدالذيالد(فعانفيشكولا.اللبناني(لادبقضيةفيهيبحثوناجتماع

بيد،الجديدةبأثارهليقذفالمناسبةبالفرصةويتربصبالكميريتمخضثئي!رةاجتماعاتوعقد،الاجتماحهذالعقدالصدورفييستكنكا!

نافالواقعوا!هتماموالبذلالسعيعتيقعدهولنلايقعدهذلكانلابدماازمةعاممناكثريعانيلبنانفيالادببانالشعورهو،تالمة

اندور.لبنانفيالحيويةةشديدجيةالنشريبمظهرها،الادسة؟لحركة،معالجتهاسبيلفيواسبابهامصادرهاادرصوتثريحهاتحليلهامن

قطركلمنإخطوطاتاتتلقفوهي-النشاطاشدناشطةالنشر.سبيلمنعليهاالقضاءالىكانانعليهاوالقضاء

رائجه،المظهرانيقةكتيبهالتقذف،طبعالبنانالى؟لاض!فة،عربي؟مظاهرهاهيوما،شيءكلقبلألازمةهذههيفما

ادبءآثارتحملماتفتأالشهر.بةالمجلاتوان،مكانءلفيالسوىلبنانفيالشروان،كاداوانعدمقدالادبيالنتاجانادعضيزى

تضدسمالتيالشعلةهذءعلىمحافظة،فاحيةكلفيوتتثراوور-ةبحيث،المجاورةالعربيةالبلادمنلواردة1الادباءكبعلىالانيقتصر

!فكسادوالمحاضراتوات!والت.والقراءالادباءسبنالا!طارفادلىفي..منهينثرلمامنتجالا،الادب.بنتجلماناشر؟اصبحلبنانان

وأنبخيرمايرذ؟لالفكرانلحاىد)-لوفيها،ونرواد،ضاقاعاتشافيزر!اللبنانيببن؟لادباءاثاربالاتناجالمقصودكاناذاصحيحلرأي1وهتا

اؤطارةكا؟المعؤلهةالروحيةا!هيومت!لانتستطيعلنالمادبةالحركةوالذ.بن،الادباءمنالشيوحجيماليوم.لشكلو!اصبحواالذيامبار

عند!ا.المواطنينوعن(لانتاجعنالادبراءهؤلاءمعظمانقطعفقد*ن(ما.معينلهمكاتت

اشنئثارااكثرهاكان،اخرىميادبناختطفتهم؟د.عامةبصورةالادب

البلدانعنيكوناكادلبنانانالىنثيرانمنلنالابدانهغير،ولولاو؟رر!و!ةا)هـجزاقعدهماو،والدبلوماسيةالسياسةميدانبهم

الادبيوبلاشاجبالادبعنايةايةؤيهالمسؤولون3!بعنىالتيالقلائلكانذارع1منبروا!عادبنا.بغذيممايزالنببمةميخائيلالكبيراديبناان

إصحيحاشعاعهعنوارتحدثبماثرءالاشادةمنذلكيمنعهمانغيرمنلببان.فيا!خالادداءصفحةلطوبنا"اربعون"سيرتهكتاباخرها

اهلجمببةكاننظيومالادبيالتشجيعبرسمكانالمالمنمبلغاانمنا!بر-ل(نتاجنوا-،جمنلمناقثةقابلالرأيذلك؟نعلى

وذهب.الغترةتلكفي(لمالهذااستعمالاسيءاذاولكن.قائمةالق!مالذيالجهدويبذلونينتجونهؤلاءفان،لبنانفيالثباب*ثباء

وا،لمبلغ1ذلكالغدلتبريربكافذلكفليس،لهمارصدنجبرفي،ء!ناخرىةضسة*ظرهذهتقيموقضي!.مايملكونويعطون،يطيقون

وزارةاوالوطنية؟لتربيةوزارةبوسعان.التشجيعمبدأعنالتخليامرو!ظل،ا!جودةمن1واحدمتوىئل،5!نفسهم1الثيىخانتاج

ميادينفياللبنانيةالمؤلفاتلافضلتمهحادبيةجوائزعنتعلنانا!نباءدسزاانانكارهسثطيعمالاانغير.ونقاشخلافموضعقيمته

المسابقاتتنظيمعلىبنفسهاهيوتشرفوالبحثو؟لقصةالشعرالادبىالتار.خحرى،فينف"يفرضانبعد.ب!ستطعلميثالحد*نتاج

الاستعمالى.وسوءو(لترضياتالمساوماتجوعنتبتعدانعلىوالسهرذهـكومرد،ب4ويتسمعنهينمجديدبطابعاللبنانيادبنايدفعو"

ولتنشيطهمالانتاجعلىالادباءلتشجيعضروريةالجوائزهذه(نفالواقعارريالوقتوان،براعمما-لزالالجديدة*ئادهدهان،ر(يذافي

بداواممنكعرينانوالحق.لهخلقوامافيمواهبهم؟ستغلالبد?لىثيوللزالؤهي،الصثرالسنواتلافىتجاوزولادتهاعلىانقضى

سيكونانهتيقنوااذعنهانصرفواانيلبثو(لمالادبيبالانتاججاتهما!رفيمكانهاقخ!؟ن!ايتاح!فوقتمرورمنبدولا،الطريق

وخنقو؟اخرموردالىفالتفتواالغروربةمعيشتهمتامينعنعاجزا1.*ربي

بلافاجتغر.بهمللدولةجوائزهناك؟نفلو؟لادبيةموهبتهمنفوسهمفيا!د!اءمنار!لهذاانهو،واخطرذلكمناهمماهوومن

مماالجوائزهدهاحدىاحرازفيدائماوتأملوا،وقتهملهلكرسوا،بصلةالسابقةالالارالىلايمتيكادجديداثبخلق(لىهدعوالشباب

انعرافهموفيامامهملشهرة1منواسعةآفاقشقفيسبباسيكونبربيدةفريدةمرحلةر4مالحققو؟ليزأتالخصا"دصمنيحملانويرشك

المرجو.النجاحللادبويؤمنبهمسيغننيالذيالميدانهذاالىالنهائيم.اللبنانيالادبتاريخفي،؟لجدةكل

الادبازمةمنالاخطرالجانبيثسكلالتثعجيعهذامثلانعدامانتابى!خمن!اسمةمرحلة؟يوملعاجسالحديثالجيلهذاادب؟ن

الادباءبينيغذيهاا(ضيالمنامسة؟لىيفتقرالادبيالمجوانتعاشقنعندناقرةات!ال!القنرةهذ.ه.عامةالعربيةالبلادوتار،بخ،خاصةلبنان

الىالاولىالسبيلتكونكبيرةشهرةاهمتضمنجائزةكسبفيا!موابضءبالتحفزجزووضع،والجهودبالخمولىيتميزوضعبين

كبهم.وانتشار(دنجهبمرواجلابدانكما،الوضعبهدايتأثرانمنلملادببدولا.وأ!شقال

يشكلمارخيءالريبرالادب*هتماما)!اللبنانيةالحكومةتعودفهل!ثبنايعكساناليسيرمنوليس،!هرؤثرلى1منالمشقبلفيله

وتتدفقالا؟لقادمالعاميبنقضفلا،اللبنانيةالمفاخرعناولنمنعنو(نالبالهموموتجيشبالاصراثتضطرب؟ننيالانتقاليةالفترةهذءمكلاهر
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9!ض!طا!ؤطرر!أ!تماء!أا"ل!يتحماطما

منوارفعاعلىالبندقيةفيالموتاو،السحريالجثلرموزتظلحين؟اللبنانيالادبفيالازمةحدةوتخفالقيمةالجديدةالادبيةا!ئار

..ثكشيفهاتحاولالتيالنقديةالمحاولات((*راب"

الزعمابموناناما:اثنينمننسيءالنقادهؤلاءاذهاقففي،واذن

واما،باه!زمحما،التاريخشخصياتهي"حارتنااولاد)شخصياتباننبصءلالمج!وصس6!رسخس

وفشلتالروايةسقطت،صحيحاالزعمكانفاذا.صحيحايكونان

محمد.الدينمحيي"الاداب"لمراسل

تاالمحاحيهمنبكببرلبرلعدتبمصيطيةىمحاووائيبدغلىللرلهاتقيمولبشريةاى-!جبرةمحفوظدجيبروايه

هذء؟نعلىالنقاد7كلمةتتفقانيعنيفماذاوالا،للنقدالتشريحيةالتيالضجةتثرلمالحديثةالعريبةالرواياتمنروايةلعل

ولماذاجمبمذلكيعنيماذا..كيتتساويوتلك،كأاتساوياشصيةالضجةهذهانوالغريب.محفوظلنجيب"حارتنااولاد"أثارتها

كاناذ(*نسانجبةقصةنجبهيحكيتابى،نجباكتابمحفوظنجببجمتبلمكتابفيواحدةمرةوجههيبررلمالفنيالعملانمنبالرغماثهـيرت

نسياقمنذلكمايؤديهمع،يوميةجريدةفيمتفرقاقرىءوائما،جامع
!؟.كذلكضهكأ

للخيط.فقدانومن،تشتتومن،زمنيةفواصلومن،للم!مح

اقعر،مستمرةبصفةالنقديظلبحيثساعيايكونانالرمزعلىان

وذلكتقمممهمنوالانتهاءو؟حد"دفعةعشسفهعلىقعراوافل،لامحا.الحياتج!الانسياجم!الطابعويعطيهاالشضياتيلملمالذيالرئيسي

......الجزءضغطفي،الصحيفةلادارةالتجاريةالربحاصابعتدخلتوقد

وقوالينالبشرلطبائعوكشفاواعماقاانفتاحااكثرالطتبيكوىانيعي؟ليومنهايةبينفاصلةايةمراعيةغير،حد(صعرالىيومياالمنشور

الروائيدص!حانسنىوذلك.والمثقفالعادىالرحل!نعنالاشماءذ-
........المخصمسةالايامعددزيادةيعنيبالطبعلكو،التالي؟ليوموبداية

البصروهذا،للبصيرةالحادالوضوحهذاحيثمنالنبيمرتبةفييجريبماا!غتصابيةالعمليةهدهقارناواذا.الروايةهذءلنشر

هملت،شخصةولئتصور..وحأضرهالانسانلمستقكلالمرهلالحدسى....
..ا.لربح،وراءمعلاتجريهناكالصحيفة(نللاحط،العربصح!في

نشطعافكئاإ!والنرددللقلقالعامالشكلهوهذاعليهاكبوقدلومية!وو!اهـخروجفيادظدىءرغبةايضااعتبارهافيتضعولكنها

الشخىائط!رالامتلاءهذافيهايكنلملوالعظيمة(لمسرحيةهذهنقرأاقومن،المئثورةللروايةالمغصصةالمساحةتزادانيخطوذل!،معيظ

اكان.؟امساكهايمكنلاالتيوالعواطف(لمختلفةا!حساساتمنبعشراتمنمتصلابذاتهقائماعملااليوميالجزءيكونانيصحاخرىجهه

ونهدأ،عليهن!شريح،هملتلشخعيةواحدلتفسببرنخضعانيمكئنالاوهـكذا.لفملي5البناءحيثمنومنفصلا،الروائيا!شميابج!ث

هراالغربيةالصحافةيعطيان،بالربجوالرغبةا/لقاركىء؟حتراماننجد

فطراىاكل!"الروائنالعملهذارمونرالىاساسايعودأث!رت"لتيالضحةوسر
..المسمولالمعدرالجدىالوجه

تشيرالاموشارءفرءاليومظالمحفكلالئقادوبعض،*زهرفي"لمسؤولينبعضقامفقد

!كالافبياءالتاريخفي(لعظامبالرجالالروايةشخصيأتبربط،والئدو؟ت

27683تلفون-656.بصطالشخصيةبينيربطو؟ائالبعضواستطاعبل،ومحمدوعيسىموسى

و(لفاتيكانورمهنحنرشماسدا!ركوراقيالرموزلان،؟لذكاءمنضئيلبقعر،نفسهاللهوبينالرئيسية

التاريخفيلبنانحني!ليبرا!رى،الفني؟لعمللاغلا!جمطبطمضببةتكن،ممحفوظنجيباستعملها

2()جوفلسطينولبنانسورياتاريخحتيفيليبالدكتور..التاريخوحلالىالفنسماءمنالشخصيأتوقبتوهكذ؟

وفكرهوادبهحياتهجبرجميلالدممؤرا!مةمقدساىعلىالرو!ليتطاولمايسميهالىيستئد!زهرهجوم

(جا)هنيبعلمصروغةجورجالرسولشخصيةعونانويرفض،ومسيحيينمسلمين،العربية

والتحفالذخا"لركتابالزبيربنلرشيد4فسى(لرغبةسوىلها!د!لةالتي"الضحلة"الالوأنبر،ورءمرلومة

0491-6918رسائلالريحانيامين...*ديانمنالسخرية

غانديقدجمطعندبرازاداقامفالبعض،ووعيانضجاسمرنوعية؟لىفيستند؟لنقادهجوم"ما

اللاعنف!ؤياشإدياودافعهم،الغربفي؟مثطهوبينالروائيئالعملهذابينمقابلةذهئهفي

ا!نجطهاتألاديبةفي؟لعالمالعربيالحدبثالمقدسيانيسىلبايكون؟نمحفوظلنجيبشخصيةرغبةهوالمقابلة(قامةالى

المجهر-نحتالخورىعبدعابرأ!ممجردعنئهثيايكفانعلى،انسالي9ئنكرو،مانتوماسغرادعلى

"رصففنحاوىايليبينيقابلونفهم.المديئةفيالوسطى(لطبقةلحياة(ـلحرفيالتصولر

اخرىوقصصجلسةاولافسقيفيساميتوماساعمالوبيئ،(لبتريةحكا.قي"ئهالبغربزعمالذيالعملهذا

(لجيوسيالخضر؟ءسلمىالحالمالنبعمنالعودةارموؤ!ن،جدا!ا-طالبونيجدون،الغربفيدوستوبفسكياومان

على)،يكشفهاانالثائويفىتلميذايو،بستطيع،لصاذجةمحفوظنجيب
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1!سرجميلى3لؤءشابالأ!تما-فىا!ثهماكلا

عظمةيجدلمناقدشاءو؟ذا..العربيةملامحناتصويرعلىالانكباب؟.حضنهفي

وتقميرهاالروايةفشليسميهلمايهللانمحفوظعندستويفسكيدووسذاجة،الفني؟لعملذيلقمرالاالمكشوفالرمزيعئنطلا"،واذن

شخصباهويتحولانعلى.ذلكلهفان،عظيماغربياعملاتلحقانعنهذانرفضانوجبخاطناالزعمكانواذا..ا!لأعهوسطحية،الفنان

..وجلالناوتاريخنابارضناألالتز؟معنمننننيوان،التاريخواحداثالروايةاحد؟ثبينالشديدالتقارب

الصبورعبداوجيلي(والشباباوالجيوسياونازكانلانقولنحنوذلك،ية1للروالممنويةالقيمة-المرةهذءالتفعيلاتعلىجديد

نالايمكننانعن..موروماريانوباونداليوتمناحسن،حجازياو....كاملة،ملمومة،موحدة،كابفيتقرأانيتطلب

بكل.صوتنايكونواانهرلاءمفكربنامننطلبولكئنا،ذلكنقولالصبر:التابيةالغالسةالحكمةالىالنقادمنالبعضتوصللقد

الدىبهذاوتعجيل،وارادةورغبةوتصميموعيمنذلكمايتطلبهمجردانيظنالاخروالبعض...الخطأفيالوقوعمنبكثيراجدى

..والتقدموالوجودللصيرورةالعظيم،والتحولالبورجوازيةللطبقةالكتابةعنالاقلاعفيمحفوظنجيبرغبة

فيوالتسرع،الاستنظجعلىالانكبابهؤاقبلبدطر:وعليه.إ!مستمدةالارادةماد؟مت،ممكنالتحولانقعلايعني،الانسانجبةالى

؟ذاالا،ذلكيتأتىولن،وتفصيلاجملهالروإبةتدرسان،الحكمانالف!علىالتثديدوهو،املابورجوازيتفبير،نفسهالتفكيرهذاان

..خاصكنابفيكاملةتخوجحتىصبرنا..والثورةوالاندفاعالتطوريحققانيمكنو*ده

واؤليادهموهـةادطبقةعنالتعبيرمجردمنالقفزةانيظنمحفوظنجيبكانافلا

البعضعلىوجب،لفنهتطويريةقفزةالانسانعنالتعبيرمطلقالى

خاصةمنولاالجمهورمنلا،قبولالايلقيمصرفيالتصويرفنعليابراهينيقيمواوانذلكاستحالةيكشفواانالنقادهؤلاءمن

شرتفييجعلنا(لذيالسببنفسههوذلكفيوالسبب.المثقفين..الاحوالمنبحالالتحقيقيعنيلنجهلهافيألارادةمجردان

السبب.العظيمالالهيبالغسقولا،ظ.رلنافيبالزهورلانقمالعرجمبعنومرول،وطئهوعنطبقتهعنسؤول،اماساالكلالبلان

..والسنويةالاسبوعيهوعطلاتنائابحياالتمتععنيمنعناالذينفسهشعبهصوتمروللانه.والمرض؟لجهلفيترديهاوعن،،متهفقر

(لمؤكدة:؟لحتميةونتيجته،القراسمهالذيالثائنالي.بر"السببهذامثكلاتفييثرثروان،امتهمذلاتينسىانلايمكنهولاله،الوحيد

..الوعيانعدامواقعلتكشيفمحاولة،(حارتنااولادان."وباعتقادي.اخوته+صئي

الغربوبمدارس،بالغربالاستعالةكانت،مصرفيالتعويركانمنذ.ية1الرواشكالمنمبسطشكلفيالعربية*مة

ووحدتهوسخطهقلقهعنوالتعبير،الانسانكشفومحاولا-لها،الغنيةومن،هذءروايتهيكبانمحفوظنجيبملىكانالناحيةهذءمن

ذلكيعنيوكان..جديدةلافاقىالغصنيتطلعهعنفبهالجنوروافترارمنلا،اشىا!لتفهميحاولانالنقدعلىكانبالذاتالزاويةهذه

التىنفسهأالملامحذاتهمنيعطيها؟لذيالرساملالجدالعربيةمصران-..والتاريخللائسائيةتسجيلالهحيت

البلاستيبهبة،النظرياتباخريلاليالمستوردالفنوكان.منهااستعارهاوفذا،و!الاقطاعوبارسلباللهمسلمة،هرمنةامة(لعربيفالوطن

،الفرومعاطفترنديطائفةسوىعليهالايترددرسمابهاءفيو.لقتلهاوبالمذهـةبا!طكمو،لرضىوالخضوعالضعف(لىبهايركن2لمتسليمس

مناخرىفئةوكانت.فاكتوروماكىفيريمستحدثاتباخروتتعطرطهروالذي،والاشتراجم!الحريةيعنيالذي(لعلمومقدم،والطغيان

المعر.بةاللمساتتبرزانتحاول،نداحامديمثلهاالمصربينالرسامين3لرموزيفكوانشيءكلبفهمانيمكنهساحرشكل!علىالروايةفي

المحاولةوكانت،وصسمرمزيةومملوءموترشكلخلال،الصرقةمقمراتالعر!ة*رضفيلتنبعثالنهايةفييبرالعلمهذا،مجهول

..الشارعئصئجلعنبعيدازالمالرسم1بهولان،تموت..والسعادةوالثروةالتحرر

استمالةمنالقفزومحاولة،عديدةالتصويريالعقمهذااسباب

المولةنشركانيفترض،الجوابمراتوضيحالى،لهجوابوجودانه.يلانسانن(لمستوىالىالفنيبعملهيقفزلممحفوظفنجيب

..الجسيمةالشولتةهذهوبخما،امراضهيداوي؟نيحاول،العربيشرقناوحلفيمارالمغمور

يستحيلفخمةابهاءفيمصوراتهمعرضعلى؟لرسامون!رولذ(-ابعضانخداعالىالاسنهايئفي.يرجعالساذجوالظن..قروحه

المانسترلى؟وقصروالكونتئئتال،*تيليه،ارتياثطالشعبيالرجلعلىشرلىحسابعلىالاستئتاصأفيوتسرعهمالرو؟يةبرمورالنقادهولاء.

زهيد*برسم،الرسامينلوحاتبعرضضتصداداالدولةتبنيلالماذا.ولالكثمف

كوييعهاالجيداللوحاتمننسعخطبعحقالدولة+لشريلماذ(-2انهامنهايفهمانلايمكن(لتاريخبشخصياتالرو؟ئنواستعانة

خلقفيمحالةلاتسهمسو!العمليةهذءانعلمنااذاغللجمهورالوسيلةخطألتكميفمحاولةائهامنهايفهمممااكر،للسردمحإولة

ماديا؟اخرىجهةمن(لرساموتساعد،للشعبفنيذوووالمصلحينوالرسل*نبياءبعددمرةمنأكرالشردفيهاتردى؟لتي

والريف،الم!نفيفنيةمعاهذبانشاءال!ولةإتساهملألما؟(-3وعلمياعصريايكونانلابدالجوابانإ..تاريخهفيظهرواالذين

؟.و*ستمتاع(ل!ر(سةفعسة،والمبدعبنالهواا*فتحقق.:واللاعبوديةالتحررمنتهىالىبالعربييقفز..لالغاية

في(مدلسةاللوحات!يلا!متنقلةمعارض؟لدرلة.تقيملالماذا-؟مانتوماسمننسخةيكونانالبتةلايحاولمحفوظفنجيبوائن

.؟ا!ورينومراسممخازنهاهذاوبدليل،العربيةحيا-شافحعىفي*ستغرورهذابدليل،كاف!ا،و
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"!سسض!الؤءلىء!ا!سا-فىانختسماعلب

،وظلتالاخرىالمقطوعاتوبعض،وجيزيلالبجعبحيرةلتقرملنينجراد؟.(لبلاستيبيةبا)غنونخاصةفنيةمجلةالدولةءتنشيلالماذا-ع

الاوبراتإ!اسعارنسبتهافيفاق!لقدبل،جداخياليةالدخولاسعارعلماالمواسيةالمعاهدفيالرسمفن(ءتبارعىال!ولهتصرلماذا-6

صباحيةحفلةاقامةهي،جداهاهةدعوةتبنتالتي(ـلثقافةوزارةان؟ينفعولايضرلاجانبيا

نجاحاولاقت،قروترخمسةبسعرالسيمفونيةالقاهرة-لفرقةجمعةكل؟.ذلكعلى(لرسامونيسكتلماذا-7

بدو!،كا!وبرالبسالبالببهفنانئصنهافيتضعانلهابدلا،هائلا،والرسامال!ولةبينالكبيرةالحفرةوهذء،التجاهلهداكانوقد

الدخولاسعارك!انتاذا*ذلكلهنجنأتيولن،الجمهوريعرفهانالقتلهذا،الرسمفنقتلفيجدافعلاعئصرا،والمتذولىالرساموبين

السماء.فيوليست،الوقعهادئة.الاملفيناويبتراعصابناويكبديرهقناالذيالمنسلالبطيء

فىعظيمةشعبلمةبحماسةالمعقدغيرالبسيطالفنهذاحظيلقدفيمعايعملاناخويناحد،وائليادهمماتقليلةإسابيعمنذ

عنيعرلىالروسيالعاملاننعلم،انويكفي،جميعاالاشتراكيةالبلاد-كالعادة-الجرائدوكتبت..كمرةاعواممنذويرسمانالاسكئدرية

والتوجيهالاهتماممنبقليل،نفسهالقيمريعرفهكانمماخيراالفنهدا.السبايخيولاحدموماتالذيكأنه،ذلكمنانتهتثم.".موتهعن

..لهالدولةقدمصهمافنالاان(لمسذوليناحديتذكرقد،مداهاالله*يعلملااعواموبعد

دبرستوبفسكبمرو(اينفيئعرفهاكئاالتي؟لروش!؟الشخصيةفتهب،بالاسكئدريةالمغلقمرسمهفيترقدلوححهوانماتقدعظيما

وتذهبم*نتترقى،وحيوانيةوفشيمةفجةوجوجول،وتولستويالخراباللوحاتعنفيزيلون،المسشولين؟نصالىويتسل!رعالصحافة

،-الحسيررقى!فئا"لتوالية*صطداماتبهذهوخشونتهأفجاجتهاويلقون،نصفياتمثلالهويقيمون،الفنانباسمشاركلاويسمون،والجهل

وبهديها.البصيرةوبعمق،(لشعوريالستوىوبرفعيلبسون،مضحكونئاس(ليهايلهب..لاسمهثخلييدامحاضرةعشرين

وان،ا!رستقراطب"اللصةهذءتزبلانالثقاقةوز،ارةء،ىارز*سفملامحويطبعون،السود؟ءالعنقوربطات،الغامقة*ردية

ان:جدابسيطةبعمايةجدا،ءالمم!"هرة*عممالهذهللو!الشعبتشركاللوحاتوتعود..بدأتكماالعاصفةوتئتهي..وجوهمعلىوالحزن

خصثمةومقد(ره؟،الكبارالبمبعض!،الىالدولة9*هاتداكيالجائزة..نفسهالرساممخزنفيك!لتانبعدالوز؟رةمخزن؟لى

،ذهبية-ميدا!بةاوكنوظ،رمز/ة6لزةصممون؟نيجب،ص:"*لىللفنانتقييمعمليةفتبد،،ذاتهذهنهاعنالترابالدولةتزيللالماذا

كستعينالوئر؟رةشعلى.العبنى9لتقديرلهد(محتا-ينغيرالكبار!*دباءجمهورا،يحتاج؟لذيهذ؟يتقاربلالماذا.؟.وف!لهبمد!،حيهحهأثناء

،لمولسبقية،؟لؤلىدهوةعلى،النادوالبعضىتفبدالتى،المبالبئبهذ.،ادهموف!(نالخاصة؟بة1لظروف!3يجهلوئهالذينالناسبقيةهع

"بخىالمخولباسعارمضحية،والشعبيةاكالاسيكل*البالببهوف!لىكاهر؟لفنيةوالوفاة،خليلمحمودبوفاةبدلى؟لتيالسلسلةبقيةهي

ناحيهومن،؟لثمعبيالذولىةدخ!قناحيةمنفتسهم..حداوهىالمعربة؟لم!رسةوبقية،عبداللهوحامد،والجزار،ومسعوده،رائف

الحديخة،*وبرادارعن؟ما..(لفر!.لهذءكييرربمبتامبنآخرى..؟لفنفي

تحولامااو؟زالتهاالمسئولنعلىو.لجب،حدشةكدارفشلتفقد؟ئفسنا..انقاذ!لى(ل!دمموةقدم،قديمة؟لرسمفنائقاذ؟لىدحثوةان

مسرحمز،،(لصولةالمطالبماففة!صدبعةدآرتنى؟نءلى،متحفالوجوبمتمما،؟ئفسناسثيلفي؟ستشهادئايكونآننجرب،فلماذا

دلاضماهوعناية،مريحةواسعةصالةألى،للهواءعييفالى،دو،ار*.عقيمازورمافنسبيلفياسلتشهادئا

...اوهـرليثئجرادبثيه

..فوراكر؟ل؟نيجبكثيفةسدوداالثقاقةوزآرةامامانالئسيبمداخليظلوحدهالباليهانغير،كذلكاوبر؟محونقد

مصدورينمحييا!قاهرة(!سفى؟لراقصالفر؟هلالان..معاعئهوسامبا،فيهكامناالشعبى

لفنرفيء!،*لرالتوإققىالرباظبذلكالموسيقىسحر؟لىالمرت!ط

فئ!لرأساث..(لموسيقىبعدمولا،صنية9دباليهلفنلاعدمعرعالمتدوىيكونان

ن!9،العلريالرقعرالهذاباطنيةسياحةيعتمدانالناظر،وعلي

تجألادابدارمنشوراتمنولفتررويتثنبم،تفتحطل!*سمانللجسد؟لليوئةوعهـء،*نغممادتها

(مامه

عفلقمينتسالالوا!دالمصيرمعركةىارو،!قيقثدم*وبرادارالىتحضرالغنلالية*يطاليةادفر!

!نهاه!طةخمالمةباسعار،الخ....وكوسكافرلتزوآسكووعايدة

الدائمعبدعبداللهالعربيةالقوميةدروب!دهـددىا!ض،،رهـةقونوء.،ا*ولىد؟رفهـع(لمسئودنممللانفاو

ا!دائم.!رعب!أر!هالاناروؤواو!ومية*لطالمة،الحارةمعلالتضا!،.1اطعة*رست!الط!قةك!-/،ات*و.كل!ؤء

*!،عد،تحادلةسوقاشكو،،لالنالم!ه9!ذاتذاهـم(نألرةنسمة9

الادابدارالف..1هذا!،،علبهومواققجداطسعى-4،ءشيالدحو-لاسعار،.ارتفاع

..ذوثهبممو!؟كس!لفم!لالذآت

لابى-4قرقة،القاهرةر،!*وبرادارعلىوفدى،المورر-!هدأ!فر!
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1!زيىلؤطى1فىالمختماصل!ا!مافى

هدااجلمن.هويتهاوعلاننفسهاتمييزالىوتسعى،والمشاغل

لانهبالذاتميزتهتكمنهذاوفي،مضطرباقلقاالحديثانتاجناكاق.س-3-.فئ/لمجن!.8!

كله.الحياتيوضعناواخلاصبصدقيعكسانالالايفعل-/.-2؟".دت-

حالةاننحسبمماوالخوفالنثرالىبحاجةلنااننانرىوهكذالبنانفي"لادبازمية

اطلافىوالى؟ليأسالىبحاجةولسنا،اليهآلتقدلبنانفيالادب

الجقوان،انتقالفشةفيزنا1الامرمافيفكل،الخطرصببحاتعقدالىلبنانفيبا!دبيعنونالذ.بنمنفئةتنادت،اياممنذ

فهو،وترقبانتظالىحالهفيالانكاناد(انهو،للانطلاييتحفزالجديدالذيالد(فعانفيشكولا.اللبناني(لادبقضيةفيهيبحثوناجتماع

بيد،الجديدةبأثارهليقذفالمناسبةبالفرصةويتربصبالكميريتمخضثئي!رةاجتماعاتوعقد،الاجتماحهذالعقدالصدورفييستكنكا!

نافالواقعوا!هتماموالبذلالسعيعتيقعدهولنلايقعدهذلكانلابدماازمةعاممناكثريعانيلبنانفيالادببانالشعورهو،تالمة

اندور.لبنانفيالحيويةةشديدجيةالنشريبمظهرها،الادسة؟لحركة،معالجتهاسبيلفيواسبابهامصادرهاادرصوتثريحهاتحليلهامن

قطركلمنإخطوطاتاتتلقفوهي-النشاطاشدناشطةالنشر.سبيلمنعليهاالقضاءالىكانانعليهاوالقضاء

رائجه،المظهرانيقةكتيبهالتقذف،طبعالبنانالى؟لاض!فة،عربي؟مظاهرهاهيوما،شيءكلقبلألازمةهذههيفما

ادبءآثارتحملماتفتأالشهر.بةالمجلاتوان،مكانءلفيالسوىلبنانفيالشروان،كاداوانعدمقدالادبيالنتاجانادعضيزى

تضدسمالتيالشعلةهذءعلىمحافظة،فاحيةكلفيوتتثراوور-ةبحيث،المجاورةالعربيةالبلادمنلواردة1الادباءكبعلىالانيقتصر

!فكسادوالمحاضراتوات!والت.والقراءالادباءسبنالا!طارفادلىفي..منهينثرلمامنتجالا،الادب.بنتجلماناشر؟اصبحلبنانان

وأنبخيرمايرذ؟لالفكرانلحاىد)-لوفيها،ونرواد،ضاقاعاتشافيزر!اللبنانيببن؟لادباءاثاربالاتناجالمقصودكاناذاصحيحلرأي1وهتا

اؤطارةكا؟المعؤلهةالروحيةا!هيومت!لانتستطيعلنالمادبةالحركةوالذ.بن،الادباءمنالشيوحجيماليوم.لشكلو!اصبحواالذيامبار

عند!ا.المواطنينوعن(لانتاجعنالادبراءهؤلاءمعظمانقطعفقد*ن(ما.معينلهمكاتت

اشنئثارااكثرهاكان،اخرىميادبناختطفتهم؟د.عامةبصورةالادب

البلدانعنيكوناكادلبنانانالىنثيرانمنلنالابدانهغير،ولولاو؟رر!و!ةا)هـجزاقعدهماو،والدبلوماسيةالسياسةميدانبهم

الادبيوبلاشاجبالادبعنايةايةؤيهالمسؤولون3!بعنىالتيالقلائلكانذارع1منبروا!عادبنا.بغذيممايزالنببمةميخائيلالكبيراديبناان

إصحيحاشعاعهعنوارتحدثبماثرءالاشادةمنذلكيمنعهمانغيرمنلببان.فيا!خالادداءصفحةلطوبنا"اربعون"سيرتهكتاباخرها

اهلجمببةكاننظيومالادبيالتشجيعبرسمكانالمالمنمبلغاانمنا!بر-ل(نتاجنوا-،جمنلمناقثةقابلالرأيذلك؟نعلى

وذهب.الغترةتلكفي(لمالهذااستعمالاسيءاذاولكن.قائمةالق!مالذيالجهدويبذلونينتجونهؤلاءفان،لبنانفيالثباب*ثباء

وا،لمبلغ1ذلكالغدلتبريربكافذلكفليس،لهمارصدنجبرفي،ء!ناخرىةضسة*ظرهذهتقيموقضي!.مايملكونويعطون،يطيقون

وزارةاوالوطنية؟لتربيةوزارةبوسعان.التشجيعمبدأعنالتخليامرو!ظل،ا!جودةمن1واحدمتوىئل،5!نفسهم1الثيىخانتاج

ميادينفياللبنانيةالمؤلفاتلافضلتمهحادبيةجوائزعنتعلنانا!نباءدسزاانانكارهسثطيعمالاانغير.ونقاشخلافموضعقيمته

المسابقاتتنظيمعلىبنفسهاهيوتشرفوالبحثو؟لقصةالشعرالادبىالتار.خحرى،فينف"يفرضانبعد.ب!ستطعلميثالحد*نتاج

الاستعمالى.وسوءو(لترضياتالمساوماتجوعنتبتعدانعلىوالسهرذهـكومرد،ب4ويتسمعنهينمجديدبطابعاللبنانيادبنايدفعو"

ولتنشيطهمالانتاجعلىالادباءلتشجيعضروريةالجوائزهذه(نفالواقعارريالوقتوان،براعمما-لزالالجديدة*ئادهدهان،ر(يذافي

بداواممنكعرينانوالحق.لهخلقوامافيمواهبهم؟ستغلالبد?لىثيوللزالؤهي،الصثرالسنواتلافىتجاوزولادتهاعلىانقضى

سيكونانهتيقنوااذعنهانصرفواانيلبثو(لمالادبيبالانتاججاتهما!رفيمكانهاقخ!؟ن!ايتاح!فوقتمرورمنبدولا،الطريق

وخنقو؟اخرموردالىفالتفتواالغروربةمعيشتهمتامينعنعاجزا1.*ربي

بلافاجتغر.بهمللدولةجوائزهناك؟نفلو؟لادبيةموهبتهمنفوسهمفيا!د!اءمنار!لهذاانهو،واخطرذلكمناهمماهوومن

مماالجوائزهدهاحدىاحرازفيدائماوتأملوا،وقتهملهلكرسوا،بصلةالسابقةالالارالىلايمتيكادجديداثبخلق(لىهدعوالشباب

انعرافهموفيامامهملشهرة1منواسعةآفاقشقفيسبباسيكونبربيدةفريدةمرحلةر4مالحققو؟ليزأتالخصا"دصمنيحملانويرشك

المرجو.النجاحللادبويؤمنبهمسيغننيالذيالميدانهذاالىالنهائيم.اللبنانيالادبتاريخفي،؟لجدةكل

الادبازمةمنالاخطرالجانبيثسكلالتثعجيعهذامثلانعدامانتابى!خمن!اسمةمرحلة؟يوملعاجسالحديثالجيلهذاادب؟ن

الادباءبينيغذيهاا(ضيالمنامسة؟لىيفتقرالادبيالمجوانتعاشقنعندناقرةات!ال!القنرةهذ.ه.عامةالعربيةالبلادوتار،بخ،خاصةلبنان

الىالاولىالسبيلتكونكبيرةشهرةاهمتضمنجائزةكسبفيا!موابضءبالتحفزجزووضع،والجهودبالخمولىيتميزوضعبين

كبهم.وانتشار(دنجهبمرواجلابدانكما،الوضعبهدايتأثرانمنلملادببدولا.وأ!شقال

يشكلمارخيءالريبرالادب*هتماما)!اللبنانيةالحكومةتعودفهل!ثبنايعكساناليسيرمنوليس،!هرؤثرلى1منالمشقبلفيله

وتتدفقالا؟لقادمالعاميبنقضفلا،اللبنانيةالمفاخرعناولنمنعنو(نالبالهموموتجيشبالاصراثتضطرب؟ننيالانتقاليةالفترةهذءمكلاهر
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9!ض!طا!ؤطرر!أ!تماء!أا"ل!يتحماطما

منوارفعاعلىالبندقيةفيالموتاو،السحريالجثلرموزتظلحين؟اللبنانيالادبفيالازمةحدةوتخفالقيمةالجديدةالادبيةا!ئار

..ثكشيفهاتحاولالتيالنقديةالمحاولات((*راب"

الزعمابموناناما:اثنينمننسيءالنقادهؤلاءاذهاقففي،واذن

واما،باه!زمحما،التاريخشخصياتهي"حارتنااولاد)شخصياتباننبصءلالمج!وصس6!رسخس

وفشلتالروايةسقطت،صحيحاالزعمكانفاذا.صحيحايكونان

محمد.الدينمحيي"الاداب"لمراسل

تاالمحاحيهمنبكببرلبرلعدتبمصيطيةىمحاووائيبدغلىللرلهاتقيمولبشريةاى-!جبرةمحفوظدجيبروايه

هذء؟نعلىالنقاد7كلمةتتفقانيعنيفماذاوالا،للنقدالتشريحيةالتيالضجةتثرلمالحديثةالعريبةالرواياتمنروايةلعل

ولماذاجمبمذلكيعنيماذا..كيتتساويوتلك،كأاتساوياشصيةالضجةهذهانوالغريب.محفوظلنجيب"حارتنااولاد"أثارتها

كاناذ(*نسانجبةقصةنجبهيحكيتابى،نجباكتابمحفوظنجببجمتبلمكتابفيواحدةمرةوجههيبررلمالفنيالعملانمنبالرغماثهـيرت

نسياقمنذلكمايؤديهمع،يوميةجريدةفيمتفرقاقرىءوائما،جامع
!؟.كذلكضهكأ

للخيط.فقدانومن،تشتتومن،زمنيةفواصلومن،للم!مح

اقعر،مستمرةبصفةالنقديظلبحيثساعيايكونانالرمزعلىان

وذلكتقمممهمنوالانتهاءو؟حد"دفعةعشسفهعلىقعراوافل،لامحا.الحياتج!الانسياجم!الطابعويعطيهاالشضياتيلملمالذيالرئيسي

......الجزءضغطفي،الصحيفةلادارةالتجاريةالربحاصابعتدخلتوقد

وقوالينالبشرلطبائعوكشفاواعماقاانفتاحااكثرالطتبيكوىانيعي؟ليومنهايةبينفاصلةايةمراعيةغير،حد(صعرالىيومياالمنشور

الروائيدص!حانسنىوذلك.والمثقفالعادىالرحل!نعنالاشماءذ-
........المخصمسةالايامعددزيادةيعنيبالطبعلكو،التالي؟ليوموبداية

البصروهذا،للبصيرةالحادالوضوحهذاحيثمنالنبيمرتبةفييجريبماا!غتصابيةالعمليةهدهقارناواذا.الروايةهذءلنشر

هملت،شخصةولئتصور..وحأضرهالانسانلمستقكلالمرهلالحدسى....
..ا.لربح،وراءمعلاتجريهناكالصحيفة(نللاحط،العربصح!في

نشطعافكئاإ!والنرددللقلقالعامالشكلهوهذاعليهاكبوقدلومية!وو!اهـخروجفيادظدىءرغبةايضااعتبارهافيتضعولكنها

الشخىائط!رالامتلاءهذافيهايكنلملوالعظيمة(لمسرحيةهذهنقرأاقومن،المئثورةللروايةالمغصصةالمساحةتزادانيخطوذل!،معيظ

اكان.؟امساكهايمكنلاالتيوالعواطف(لمختلفةا!حساساتمنبعشراتمنمتصلابذاتهقائماعملااليوميالجزءيكونانيصحاخرىجهه

ونهدأ،عليهن!شريح،هملتلشخعيةواحدلتفسببرنخضعانيمكئنالاوهـكذا.لفملي5البناءحيثمنومنفصلا،الروائيا!شميابج!ث

هراالغربيةالصحافةيعطيان،بالربجوالرغبةا/لقاركىء؟حتراماننجد

فطراىاكل!"الروائنالعملهذارمونرالىاساسايعودأث!رت"لتيالضحةوسر
..المسمولالمعدرالجدىالوجه

تشيرالاموشارءفرءاليومظالمحفكلالئقادوبعض،*زهرفي"لمسؤولينبعضقامفقد

!كالافبياءالتاريخفي(لعظامبالرجالالروايةشخصيأتبربط،والئدو؟ت

27683تلفون-656.بصطالشخصيةبينيربطو؟ائالبعضواستطاعبل،ومحمدوعيسىموسى

و(لفاتيكانورمهنحنرشماسدا!ركوراقيالرموزلان،؟لذكاءمنضئيلبقعر،نفسهاللهوبينالرئيسية

التاريخفيلبنانحني!ليبرا!رى،الفني؟لعمللاغلا!جمطبطمضببةتكن،ممحفوظنجيباستعملها

2()جوفلسطينولبنانسورياتاريخحتيفيليبالدكتور..التاريخوحلالىالفنسماءمنالشخصيأتوقبتوهكذ؟

وفكرهوادبهحياتهجبرجميلالدممؤرا!مةمقدساىعلىالرو!ليتطاولمايسميهالىيستئد!زهرهجوم

(جا)هنيبعلمصروغةجورجالرسولشخصيةعونانويرفض،ومسيحيينمسلمين،العربية

والتحفالذخا"لركتابالزبيربنلرشيد4فسى(لرغبةسوىلها!د!لةالتي"الضحلة"الالوأنبر،ورءمرلومة

0491-6918رسائلالريحانيامين...*ديانمنالسخرية

غانديقدجمطعندبرازاداقامفالبعض،ووعيانضجاسمرنوعية؟لىفيستند؟لنقادهجوم"ما

اللاعنف!ؤياشإدياودافعهم،الغربفي؟مثطهوبينالروائيئالعملهذابينمقابلةذهئهفي

ا!نجطهاتألاديبةفي؟لعالمالعربيالحدبثالمقدسيانيسىلبايكون؟نمحفوظلنجيبشخصيةرغبةهوالمقابلة(قامةالى

المجهر-نحتالخورىعبدعابرأ!ممجردعنئهثيايكفانعلى،انسالي9ئنكرو،مانتوماسغرادعلى

"رصففنحاوىايليبينيقابلونفهم.المديئةفيالوسطى(لطبقةلحياة(ـلحرفيالتصولر

اخرىوقصصجلسةاولافسقيفيساميتوماساعمالوبيئ،(لبتريةحكا.قي"ئهالبغربزعمالذيالعملهذا

(لجيوسيالخضر؟ءسلمىالحالمالنبعمنالعودةارموؤ!ن،جدا!ا-طالبونيجدون،الغربفيدوستوبفسكياومان

على)،يكشفهاانالثائويفىتلميذايو،بستطيع،لصاذجةمحفوظنجيب
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1!سرجميلى3لؤءشابالأ!تما-فىا!ثهماكلا

عظمةيجدلمناقدشاءو؟ذا..العربيةملامحناتصويرعلىالانكباب؟.حضنهفي

وتقميرهاالروايةفشليسميهلمايهللانمحفوظعندستويفسكيدووسذاجة،الفني؟لعملذيلقمرالاالمكشوفالرمزيعئنطلا"،واذن

شخصباهويتحولانعلى.ذلكلهفان،عظيماغربياعملاتلحقانعنهذانرفضانوجبخاطناالزعمكانواذا..ا!لأعهوسطحية،الفنان

..وجلالناوتاريخنابارضناألالتز؟معنمننننيوان،التاريخواحداثالروايةاحد؟ثبينالشديدالتقارب

الصبورعبداوجيلي(والشباباوالجيوسياونازكانلانقولنحنوذلك،ية1للروالممنويةالقيمة-المرةهذءالتفعيلاتعلىجديد

نالايمكننانعن..موروماريانوباونداليوتمناحسن،حجازياو....كاملة،ملمومة،موحدة،كابفيتقرأانيتطلب

بكل.صوتنايكونواانهرلاءمفكربنامننطلبولكئنا،ذلكنقولالصبر:التابيةالغالسةالحكمةالىالنقادمنالبعضتوصللقد

الدىبهذاوتعجيل،وارادةورغبةوتصميموعيمنذلكمايتطلبهمجردانيظنالاخروالبعض...الخطأفيالوقوعمنبكثيراجدى

..والتقدموالوجودللصيرورةالعظيم،والتحولالبورجوازيةللطبقةالكتابةعنالاقلاعفيمحفوظنجيبرغبة

فيوالتسرع،الاستنظجعلىالانكبابهؤاقبلبدطر:وعليه.إ!مستمدةالارادةماد؟مت،ممكنالتحولانقعلايعني،الانسانجبةالى

؟ذاالا،ذلكيتأتىولن،وتفصيلاجملهالروإبةتدرسان،الحكمانالف!علىالتثديدوهو،املابورجوازيتفبير،نفسهالتفكيرهذاان

..خاصكنابفيكاملةتخوجحتىصبرنا..والثورةوالاندفاعالتطوريحققانيمكنو*ده

واؤليادهموهـةادطبقةعنالتعبيرمجردمنالقفزةانيظنمحفوظنجيبكانافلا

البعضعلىوجب،لفنهتطويريةقفزةالانسانعنالتعبيرمطلقالى

خاصةمنولاالجمهورمنلا،قبولالايلقيمصرفيالتصويرفنعليابراهينيقيمواوانذلكاستحالةيكشفواانالنقادهؤلاءمن

شرتفييجعلنا(لذيالسببنفسههوذلكفيوالسبب.المثقفين..الاحوالمنبحالالتحقيقيعنيلنجهلهافيألارادةمجردان

السبب.العظيمالالهيبالغسقولا،ظ.رلنافيبالزهورلانقمالعرجمبعنومرول،وطئهوعنطبقتهعنسؤول،اماساالكلالبلان

..والسنويةالاسبوعيهوعطلاتنائابحياالتمتععنيمنعناالذينفسهشعبهصوتمروللانه.والمرض؟لجهلفيترديهاوعن،،متهفقر

(لمؤكدة:؟لحتميةونتيجته،القراسمهالذيالثائنالي.بر"السببهذامثكلاتفييثرثروان،امتهمذلاتينسىانلايمكنهولاله،الوحيد

..الوعيانعدامواقعلتكشيفمحاولة،(حارتنااولادان."وباعتقادي.اخوته+صئي

الغربوبمدارس،بالغربالاستعالةكانت،مصرفيالتعويركانمنذ.ية1الرواشكالمنمبسطشكلفيالعربية*مة

ووحدتهوسخطهقلقهعنوالتعبير،الانسانكشفومحاولا-لها،الغنيةومن،هذءروايتهيكبانمحفوظنجيبملىكانالناحيةهذءمن

ذلكيعنيوكان..جديدةلافاقىالغصنيتطلعهعنفبهالجنوروافترارمنلا،اشىا!لتفهميحاولانالنقدعلىكانبالذاتالزاويةهذه

التىنفسهأالملامحذاتهمنيعطيها؟لذيالرساملالجدالعربيةمصران-..والتاريخللائسائيةتسجيلالهحيت

البلاستيبهبة،النظرياتباخريلاليالمستوردالفنوكان.منهااستعارهاوفذا،و!الاقطاعوبارسلباللهمسلمة،هرمنةامة(لعربيفالوطن

،الفرومعاطفترنديطائفةسوىعليهالايترددرسمابهاءفيو.لقتلهاوبالمذهـةبا!طكمو،لرضىوالخضوعالضعف(لىبهايركن2لمتسليمس

مناخرىفئةوكانت.فاكتوروماكىفيريمستحدثاتباخروتتعطرطهروالذي،والاشتراجم!الحريةيعنيالذي(لعلمومقدم،والطغيان

المعر.بةاللمساتتبرزانتحاول،نداحامديمثلهاالمصربينالرسامين3لرموزيفكوانشيءكلبفهمانيمكنهساحرشكل!علىالروايةفي

المحاولةوكانت،وصسمرمزيةومملوءموترشكلخلال،الصرقةمقمراتالعر!ة*رضفيلتنبعثالنهايةفييبرالعلمهذا،مجهول

..الشارعئصئجلعنبعيدازالمالرسم1بهولان،تموت..والسعادةوالثروةالتحرر

استمالةمنالقفزومحاولة،عديدةالتصويريالعقمهذااسباب

المولةنشركانيفترض،الجوابمراتوضيحالى،لهجوابوجودانه.يلانسانن(لمستوىالىالفنيبعملهيقفزلممحفوظفنجيب

..الجسيمةالشولتةهذهوبخما،امراضهيداوي؟نيحاول،العربيشرقناوحلفيمارالمغمور

يستحيلفخمةابهاءفيمصوراتهمعرضعلى؟لرسامون!رولذ(-ابعضانخداعالىالاسنهايئفي.يرجعالساذجوالظن..قروحه

المانسترلى؟وقصروالكونتئئتال،*تيليه،ارتياثطالشعبيالرجلعلىشرلىحسابعلىالاستئتاصأفيوتسرعهمالرو؟يةبرمورالنقادهولاء.

زهيد*برسم،الرسامينلوحاتبعرضضتصداداالدولةتبنيلالماذا.ولالكثمف

كوييعهاالجيداللوحاتمننسعخطبعحقالدولة+لشريلماذ(-2انهامنهايفهمانلايمكن(لتاريخبشخصياتالرو؟ئنواستعانة

خلقفيمحالةلاتسهمسو!العمليةهذءانعلمنااذاغللجمهورالوسيلةخطألتكميفمحاولةائهامنهايفهمممااكر،للسردمحإولة

ماديا؟اخرىجهةمن(لرساموتساعد،للشعبفنيذوووالمصلحينوالرسل*نبياءبعددمرةمنأكرالشردفيهاتردى؟لتي

والريف،الم!نفيفنيةمعاهذبانشاءال!ولةإتساهملألما؟(-3وعلمياعصريايكونانلابدالجوابانإ..تاريخهفيظهرواالذين

؟.و*ستمتاع(ل!ر(سةفعسة،والمبدعبنالهواا*فتحقق.:واللاعبوديةالتحررمنتهىالىبالعربييقفز..لالغاية

في(مدلسةاللوحات!يلا!متنقلةمعارض؟لدرلة.تقيملالماذا-؟مانتوماسمننسخةيكونانالبتةلايحاولمحفوظفنجيبوائن

.؟ا!ورينومراسممخازنهاهذاوبدليل،العربيةحيا-شافحعىفي*ستغرورهذابدليل،كاف!ا،و
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--+.ير-=-----ضتت!تعسيس

"!سسض!الؤءلىء!ا!سا-فىانختسماعلب

،وظلتالاخرىالمقطوعاتوبعض،وجيزيلالبجعبحيرةلتقرملنينجراد؟.(لبلاستيبيةبا)غنونخاصةفنيةمجلةالدولةءتنشيلالماذا-ع

الاوبراتإ!اسعارنسبتهافيفاق!لقدبل،جداخياليةالدخولاسعارعلماالمواسيةالمعاهدفيالرسمفن(ءتبارعىال!ولهتصرلماذا-6

صباحيةحفلةاقامةهي،جداهاهةدعوةتبنتالتي(ـلثقافةوزارةان؟ينفعولايضرلاجانبيا

نجاحاولاقت،قروترخمسةبسعرالسيمفونيةالقاهرة-لفرقةجمعةكل؟.ذلكعلى(لرسامونيسكتلماذا-7

بدو!،كا!وبرالبسالبالببهفنانئصنهافيتضعانلهابدلا،هائلا،والرسامال!ولةبينالكبيرةالحفرةوهذء،التجاهلهداكانوقد

الدخولاسعارك!انتاذا*ذلكلهنجنأتيولن،الجمهوريعرفهانالقتلهذا،الرسمفنقتلفيجدافعلاعئصرا،والمتذولىالرساموبين

السماء.فيوليست،الوقعهادئة.الاملفيناويبتراعصابناويكبديرهقناالذيالمنسلالبطيء

فىعظيمةشعبلمةبحماسةالمعقدغيرالبسيطالفنهذاحظيلقدفيمعايعملاناخويناحد،وائليادهمماتقليلةإسابيعمنذ

عنيعرلىالروسيالعاملاننعلم،انويكفي،جميعاالاشتراكيةالبلاد-كالعادة-الجرائدوكتبت..كمرةاعواممنذويرسمانالاسكئدرية

والتوجيهالاهتماممنبقليل،نفسهالقيمريعرفهكانمماخيراالفنهدا.السبايخيولاحدموماتالذيكأنه،ذلكمنانتهتثم.".موتهعن

..لهالدولةقدمصهمافنالاان(لمسذوليناحديتذكرقد،مداهاالله*يعلملااعواموبعد

دبرستوبفسكبمرو(اينفيئعرفهاكئاالتي؟لروش!؟الشخصيةفتهب،بالاسكئدريةالمغلقمرسمهفيترقدلوححهوانماتقدعظيما

وتذهبم*نتترقى،وحيوانيةوفشيمةفجةوجوجول،وتولستويالخراباللوحاتعنفيزيلون،المسشولين؟نصالىويتسل!رعالصحافة

،-الحسيررقى!فئا"لتوالية*صطداماتبهذهوخشونتهأفجاجتهاويلقون،نصفياتمثلالهويقيمون،الفنانباسمشاركلاويسمون،والجهل

وبهديها.البصيرةوبعمق،(لشعوريالستوىوبرفعيلبسون،مضحكونئاس(ليهايلهب..لاسمهثخلييدامحاضرةعشرين

وان،ا!رستقراطب"اللصةهذءتزبلانالثقاقةوز،ارةء،ىارز*سفملامحويطبعون،السود؟ءالعنقوربطات،الغامقة*ردية

ان:جدابسيطةبعمايةجدا،ءالمم!"هرة*عممالهذهللو!الشعبتشركاللوحاتوتعود..بدأتكماالعاصفةوتئتهي..وجوهمعلىوالحزن

خصثمةومقد(ره؟،الكبارالبمبعض!،الىالدولة9*هاتداكيالجائزة..نفسهالرساممخزنفيك!لتانبعدالوز؟رةمخزن؟لى

،ذهبية-ميدا!بةاوكنوظ،رمز/ة6لزةصممون؟نيجب،ص:"*لىللفنانتقييمعمليةفتبد،،ذاتهذهنهاعنالترابالدولةتزيللالماذا

كستعينالوئر؟رةشعلى.العبنى9لتقديرلهد(محتا-ينغيرالكبار!*دباءجمهورا،يحتاج؟لذيهذ؟يتقاربلالماذا.؟.وف!لهبمد!،حيهحهأثناء

،لمولسبقية،؟لؤلىدهوةعلى،النادوالبعضىتفبدالتى،المبالبئبهذ.،ادهموف!(نالخاصة؟بة1لظروف!3يجهلوئهالذينالناسبقيةهع

"بخىالمخولباسعارمضحية،والشعبيةاكالاسيكل*البالببهوف!لىكاهر؟لفنيةوالوفاة،خليلمحمودبوفاةبدلى؟لتيالسلسلةبقيةهي

ناحيهومن،؟لثمعبيالذولىةدخ!قناحيةمنفتسهم..حداوهىالمعربة؟لم!رسةوبقية،عبداللهوحامد،والجزار،ومسعوده،رائف

الحديخة،*وبرادارعن؟ما..(لفر!.لهذءكييرربمبتامبنآخرى..؟لفنفي

تحولامااو؟زالتهاالمسئولنعلىو.لجب،حدشةكدارفشلتفقد؟ئفسنا..انقاذ!لى(ل!دمموةقدم،قديمة؟لرسمفنائقاذ؟لىدحثوةان

مسرحمز،،(لصولةالمطالبماففة!صدبعةدآرتنى؟نءلى،متحفالوجوبمتمما،؟ئفسناسثيلفي؟ستشهادئايكونآننجرب،فلماذا

دلاضماهوعناية،مريحةواسعةصالةألى،للهواءعييفالى،دو،ار*.عقيمازورمافنسبيلفياسلتشهادئا

...اوهـرليثئجرادبثيه

..فوراكر؟ل؟نيجبكثيفةسدوداالثقاقةوزآرةامامانالئسيبمداخليظلوحدهالباليهانغير،كذلكاوبر؟محونقد

مصدورينمحييا!قاهرة(!سفى؟لراقصالفر؟هلالان..معاعئهوسامبا،فيهكامناالشعبى

لفنرفيء!،*لرالتوإققىالرباظبذلكالموسيقىسحر؟لىالمرت!ط

فئ!لرأساث..(لموسيقىبعدمولا،صنية9دباليهلفنلاعدمعرعالمتدوىيكونان

ن!9،العلريالرقعرالهذاباطنيةسياحةيعتمدانالناظر،وعلي

تجألادابدارمنشوراتمنولفتررويتثنبم،تفتحطل!*سمانللجسد؟لليوئةوعهـء،*نغممادتها

(مامه

عفلقمينتسالالوا!دالمصيرمعركةىارو،!قيقثدم*وبرادارالىتحضرالغنلالية*يطاليةادفر!

!نهاه!طةخمالمةباسعار،الخ....وكوسكافرلتزوآسكووعايدة

الدائمعبدعبداللهالعربيةالقوميةدروب!دهـددىا!ض،،رهـةقونوء.،ا*ولىد؟رفهـع(لمسئودنممللانفاو

ا!دائم.!رعب!أر!هالاناروؤواو!ومية*لطالمة،الحارةمعلالتضا!،.1اطعة*رست!الط!قةك!-/،ات*و.كل!ؤء

*!،عد،تحادلةسوقاشكو،،لالنالم!ه9!ذاتذاهـم(نألرةنسمة9

الادابدارالف..1هذا!،،علبهومواققجداطسعى-4،ءشيالدحو-لاسعار،.ارتفاع

..ذوثهبممو!؟كس!لفم!لالذآت

لابى-4قرقة،القاهرةر،!*وبرادارعلىوفدى،المورر-!هدأ!فر!
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